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FOLHA DE S.PAULO 
Governo faz 
seis alterações 
na PEC dos 
Precatórios 

As vésperas da votação 
da PEC dos Precatórios 
na CC], O governo enca- 

minhou nova versão da 
proposta para as princi- 
pais bancadas do Senado, 
contendo seis alterações 
em relação ao texto apro- 
vado na Câmara. Em uma 
delas, hãuma brecha para 
que o valor de ES qco do 
Auxilio Brasil seja perma- 
nente enão precise de fon- 
te de receita. Mercado Ais 

Declarações 
recentes de Lula 
preocupam aliados 
Aliados de Luiz Inácio Lula 
da Silva que apostam nu- 
ma versão moderada do 
petista para a disputa da 
Presidência em 2022 liga- 
ram sinais de alerta com 
suas falas recentes. O mais 
novo ponto de contenda é 
a ditadura de Daniel Orte- 
ga na Nicarágua. Poder Alo 

EDITORIAIS AZ 

Democrata 

flexível 
Lula procura agradar à mi- 
licância mais fel e ideoló- 
gica, correndo o risco de 
suscitar a repulsa dos de- 
mais eleitores, De manei- 
ra mais tosca, é 0 que faz 
Jair Bolsonaro também. 

PSDB contrata 
empresa para 
testar novo app 
Poder Ab 

Mourão reconhece 
culpa por fracasso 
contra desmate 
O vice-presidente e coor 
denador do Conselho Na- 
cional da Amazônia Legal, 
Hamilton Mourão, admi- 
tiu culpa no fracasso do 
combate ao desmatamen- 
to. “Não consegui fazer a 
coordenação e a integra- 
ção da forma que ela funci- 
onasse”, afirmou, após reu- 
nião do órgão, ambiente 4 

Grupo lança bombas 
contra jornal Clarim 
Encapuzados lançaram có- 
quetéis molotov contra à 
sede do jornal Clarin, em 
Buenos Aires, na noite de 
segunda (22). Não houve 
feridos. A motivação ain- 
da era desconhecida. am 

Melina Cardoso 

Qual a relevância 
da igreja hoje? 
Quando a igreja comparti- 
lha o que tem, à multipli- 
cação dos pães e peixes se 
concretiza. Às que ainda 
não atentam para seu pa- 
pel fica o convite ao arre- 
pendimento. Onde o Reino 
se manifesta não há gente 
passando fome. opiniãoa?z 

HÁ 100 ANOS 

Ciência B6 

Viagens dos vikings 
mudaram o mundo, 

diz autor de livro 

lançado no Brasil 

Esporte B7 

Barros chegou ao 
Palmeiras para ser 

dirigente mais 
discreto que Mattos 

IHustrada Cl 

Com filme e toque de 
Midas de Alessandro 
Michele, Gucci vive 

momento de ouro 
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46% das ações policiais no RJ 
não foram informadas ao MP 
Subnotificação identificada de junho a novembro de 2020 viola decisão do STF 

Quase metade das operações 
realizadas pelas polícias do 
Rio de Janeiro de junho a no- 
vembro do ano passado não 
foi informada ao Ministério 
Público e descumpriu, por 
tanto, a ordem do Supremo 
Tribunal Federal que restrin- 
gia as ações durante à pan- 
demia a casos excepcionais. 

A constatação está em le- 
vantamento do Grupo de Es- 
tudos de Novos Hegalismos 
da Universidade Federal Flu- 
minense com o laboratório 
de dados Fogo Cruzado. 
Segundo o STE as polícias 

deveriam comunicar suas In- 
cursões go Ministério Públi- 
co, órgão que as controla. 

Mas, de 494 ações reali- 
zadas no periodo analisa- 
do, conforme registros da 
imprensa peletadais pelos 
pesquisadores, 46% não fo- 
ram informadas ao MP Na 
pandemia, duas operações 
tiveram grande número de 
mortos —uma delas em São 
Gonçalo, anteontem. 

MEGAFAZENDA NA BAHIA AVANÇA SOBRE MATA NATIVA E ISOLA COMUNIDADES 
Área entre os vales dos rios Preto e Riachão, no ceste baiano, que abriga trechos de cerrado; empresa foi autorizada a suprimir 24,7 mil hectares ambiente 14 

A pandemia em 23.104 cases das 204 
POPULAÇÃO VACIMADA 
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Ja ecormimida 

Mãe de Ciro Nogueira abastece 
avião com verba do Senado 
Asenadora Eliane Nogueira, 
suplente do filho, Ciró No- 
gueira, usou R$ 46,9 mil de 
cota parlamentar para pa- 
gar combustivel de avião. 

As notas fiscais das via- 
gens coincidem com locais 
em que Ciro esteve. Procu- 
rados, ambos não comen- 
taramas despesas. Poder 4 

Guedes admite que offshore foi 
usada contra imposto nos EUA «us 

FOLHAIOO 

Procurada, a Polícia Mili- 
tar não comentou os dados 
até sua publicação. A Poli- 
cia Civil disse cumprir inte- 
gralmente a decisão do Su- 
premo. Cotidiano Bi 

Agentes levaram dinheiro 
em matança no Salgueiro, 
afirmam moradores n> 

wartor Mengama Meter peaco 
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Rotina macabra 
Sobre novo morticinio em 

operação policial no Rio. 
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Democrata flexível 
A defesa de ditadores amigos pelo ex-presidente 
Lula e pelo PT vem de longe e não vai mudar 

Quem tem memória dos 13 anos de 
governo petista, e da trajetória de 
mais de quatro décadas do Partido 
dos Trabalhadores, não estranhou 
a argumentação escalafobética do 
ex-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva para defender ditaduras ami- 
gas da esquerda brasileira. 
Questionado pelo jornal espa- 

nhol El País sobre a situação da Ni- 
carágua do ditador Daniel Ortega, 
reconduzido pela terceira vez se- 
guida num processo eleitoral de 
fancaria, o lider do PT saiu-se com 
um repisado sofisma: se governan- 
tes europeus como a alemã Angela 
Merkel podem ficar 16 anos no po- 
der, por que Ortega ou o venezue- 
lano Nicolás Maduro não podem? 
O brasileiro foi rebatido instan- 

taneamente pelas entrevistado- 
ras, que lembraram que Merkel 
não prende opositores, como fa- 
zem caudilhos em Cuba, Nicará- 
gua e Venezuela. Pego no contra- 
pé —pois não está acostumado a 
ser contraditado por seu círculo 
de bajuladores— salu-se com uma 
emenda que piorou o soneto. 

“Se o Daniel Ortega prendeu a 
oposição para não disputar a elei- 
ção como fizeram no Brasil contra 
mim, ele está totalmente errado”, 
disse Lula. Outra frase que entra 
para o bestialógico de quem já afir- 
mou, sobre a Venezuela chavista, 
que ali há excesso de democracia. 
Ditaduras negam aos encarcera- 

dos o direito de apelar pela liber- 
dade e a inocência até a última ins- 

tância perante juízes independen- 
tes. Essa é uma prerrogativa exclu- 
siva do Estado democrático de Di- 
reito, de que tem usufruído à ple- 
nitude o ex-presidente brasileiro, 
Outra cortina de fumaça do ve- 

lho repertório esquerdista lançada 
por Lula, capaz de despistar apenas 
os incautos, é a confusão entre as 
princípios de não ingerência e au- 
todeterminação dos povos, de um 
lado, e o da defesa dos direitos hu- 
manos e da democracia, do outro. 
Não há nenhuma contradição en- 

tre condenar os abusos cometidos 
em território estrangeiro e respei- 
tar a autonomia das nações para 
resolverem elas próprias os seus 
problemas. Um democrata con- 
victo, e não um flexível como o li- 
der petista, faria exatamente isso. 
Tampouco o imperativo de de- 

nunciar em foros adequados as vi- 
olações dos direitos humanos em 
Cuba colide com a obrigação de 
criticar o embargo dos EVA, que 
acaba agravando a precária situa- 
ção da população da ilha. 
Não há, infelizmente, nenhuma 

evolução na retrógrada posição pe- 
tista nesse terreno, O partido pen- 
sae age como Lula —vide nota con- 
gratulando Ortega e o elogio da ex- 
presidente Dilma Rousseff à auto- 
cracia chinesa— e não vai mudar. 
Agrada-se assim à militância fiel 

eideológica. correndo-se orisco de 
suscitar a repulsa dos demais elei- 
tores. De maneira mais tosca, é O 
que faz Bolsonaro também. 

Rotina macabra 
Mais uma chacina em operação policial no Rio de 
Janeiro deixa pouca esperança de esclarecimento 

Seis meses após o morticínio cau- 
sado por uma operação polícial na 
favela do Jacarezinho, no Rio de Ja- 
neiro, que deixou quase três deze- 
nas de vítimas, uma nova investida 
das forças de segurança, desta vez 
no complexo do Salgueiro, custou 
ao menos oito vidas. 
Mais uma vez à incursão ocorreu 

depois da morte de um policial na 
região, caracterizando um padrão 
de represália, Repetiu-se também 
o conhecido desprezo por procedi- 
mentos legais básicos, que deveri- 
am nortear a ação da polícia —co- 
mo a preservação dos locais para 
a realização de perícia, 
Atirados numa área de mangue, 

os corpos foram resgatados por pa- 
rentes e membros da comunidade, 
num episódio pungente e cruel, 
fruto da barbárie que tem carac- 
terizado a atuação do poder esta- 
dual na área de segurança. 
Segundo dados da Rede de Ob- 

servatórios de Segurança, que ar- 
ticula entidades dedicadas ao mo- 
nitoramento de confrontos, de ja- 
neiro a outubro deste ano aconte- 
ceram 38 chacinas (homicídios de 
três ou mais pessoas) em territó- 

rio fluminense, das quais 27 resul- 
taram da ação da polícia. 
Apenas de janeiro a julho deste 

ano, segundo dados da Universi- 
dade Federal Fluminense, regis- 

traram-se 8m mortes decorren- 
tes de intervenção policial no Rio, 
cifra que representa 38% do total 
de homicídios —a maior porcen- 
tagem em 15 anos. 
Apesar dos eventuais esforços 

do Ministério Público e de emtida- 
des de direitos humanos, é difícil 
crer que o caso será esclarecido, e 
os abusos, punidos. 
Há décadas o confronto armado 

é ométodo escolhido pelos gover- 
nantes para enfrentar quadrilhas 
do narcotráfico, quase sempre de 
maneira indiscriminada, com da- 
nos irreversíveis para a população 
de favelas e bairros pobres, consti- 
tuída majoritariamente por negros. 
Alógica do proibicionismo trans- 

formada em guerra contra as dro- 
gas perdura diante da inércia dos 
Poderes, que se omitem quanto à 
necessidade de reorientar as poli- 
ticas públicas de modo mais eficaz. 
Note-se que os descalabros têm 

contrariado liminar concedida pelo 
ministro Edson Fachin, do Supre- 
mo Tribunal Federal, sobre o ca- 
ráter excepcional de incursões da 
polícia em favelas durante a pan- 
demia. A decisão já obteve maio- 
ria no plenário, mas o julgamento 
arrasta-se desde que Alexandre de 
Moraes pediu vistas do processo. 
A corte deve retomar 0 caso nes- 

ta semana, mas o dano está feito. 
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QUANDO 
TEREMOS O DIA 
DA CONSCIÊNCIA 

BRANCA? 

Aluna de 14 anos sofre ameaças 
racistas em Curitiba: 'Vou te 
matar, preta desgraçada' +; NA 

Quala relevância da igreja hoje? 
Melina Cardoso 
Como as pessoas enxergam a igreja 

je? E quando digo igreja, não me 
a um templo ífico, com 

paredes suntuosas, placas e CNP]. 
Falo sobre os cristãos. 
O que tem sido feito de relevante 

e impactante em nossa sociedade 
que seja capaz de fazer jus ao que 
Cristo disse que seriam obras ain- 
da maiores? 
Alimentar famintos, cuidar dos 

maltratados, das viúvas e dos ór 
fãos são algumas das orientações 
deixadas na Bíblia e, para quem cré 
nela, ela é lei, 

Muitas instituições hoje atuam on- 
de os governos falham e servem a es- 
ses e tantos outros públicos, geran- 
do um impacto social visível e pro- 
fundo por onde passam. É a ação 
das igrejas relevantes, um movimen- 
to que busca servir pessoas em sua 
totalidade. 
Mais do quê pegar a Palavra du- 

rante os € , essas igrejas se pre- 
ocupam em oferecer alimento, edu- 
rei qualificação, lazer, apoio psi- 
cológico, além de orientações jurí- 
dicas e aconselhamento espiritual. 

Se para quem está do lado de fora e 
enxerga a igreja apenas como a que 
aponta o cisco nos olhos dos outros, 
ações como essas ajudam a tirar à 
trave de muitos olhos e criar pon- 
tes a sociedade, que vão mui- 
to da religião. 

Espera-se também que o Evange- 
lho pregado pelos cristãos seja ge- 
nuino, não só de p «mas de 
ações concretas. E que a0 ser semea- 
do, também resulte em transforma- 
ções de caráter, abandono de vícios 
e extinção da violência. Mudanças 
como essas são capazes de reduzir 
a criminalidade, por exemplo. 
Quando a igreja abre suas despen- 

sas e compartilha o que tem, a mul- 
tiplicação dos pães € peixes se con- 
cretiza diante dos olhos. 
Às que ainda não atentam para seu 

fica o convite ao arrependi- 
mento pela inércia e hipocrísia. On- 
de o Reino se manifesta não há pes- 
soas passando fome. 
apo cur doida seas piemimg 

alto, abandonar tudo que a imobili- 
za para que sua mensagem seja, en- 
fim, ouvida. 

O abacaxi da Nicarágua 
Bruno Boghossian 
Se a Alemanha não fosse uma de- 
mocracia, o grupo de Angela Mer 
kel não teria sido derrotado nas elei- 
ções, após 16 anos no poder. Tanbém 
não teria ocorrido o recente encon- 
tro entre Lula e o futuro chanceler 
alemão, de um partido adversário. 

Se a Nicarágua fosse uma demo- 
cracia, Lula não teria dito, há pou- 
cos meses, que as coisas “não andam 
nada bem por lã” Além disso, o ex- 
presidente não teria aconselhado 
Daniel Ortega a defender a liberda- 
deno país, eo PT não teria apagado 
uma nota que celebrava a vitória go- 
vernista numa eleição marcada pe- 
la prisão de opositores do regime. 

Lula conhece essas diferenças, mas 
encaixou uma comparação descabi- 
da numa entrevista ao jornal espa- 
nhol El País; “Por que la Mer 
pode ficar 16 anos no poder, e Dani- 
el Ortega, não?” questionou. 
O peuista se referia à permanência 

de politi niruápe! simao o 8 
riodos, não ao processo de 
desses líderes. Uma das entrevista- 
doras, no entanto, precisoulembrar 
que, ao contrário da alemã, Ortega 

Vida de gado 
Mariliz Pereira Jorge 
Por à pl sspoes acreditam que Lula 
e o PT não podem ser cobrados por 
suas declarações quando relativizam 
ou enaltecem ditaduras? O ex-pre- 
sidente deve ser um dos protago- 
nistas da eleição que tem a missão 
de recuperar a esfacelada democra- 
cia no Brasil. O declínio foi também 
identificado por um levantamento 
da organização International Idea. 
Não é opcional que Lula, além de 

todos os partidos e políticos de es- 
querda, se posicione sem titubear 
em relação à governos autoritári- 
os. E assim que já são listados Nica- 
rágua, Venezuela e Cuba no relató- 
rio em que o Brasil é apontado co- 
mo que mais perdeu atributos de- 
mocráticos em 2022. 

Jair Bolsonaro é um autocrata que 
flerta com um golpe desde antes da 
eleição. Para se opor a ele e abraçar 
um compromisso com as institui- 
ções não cabe sina po espa- 
ço para que se trace os esta- 
palúrdios, como fez Lula aocompa- 
rar os 16 anos de governo de Angela 
Merkel aos do ditador Daniel Ortega. 

havia encarcerado seus potenciais 
adversários. Lula fez uma emenda 
e disse que, se isso ocorreu, o nica- 
raguense “está totalmente errado”, 
A hesitação continua do ex-presi- 

dente em condenar avanços auto- 
ritários pelo mundo não revela ne- 
nhuma tentação ditatorial. Mas o 
episódio mostra que, em nome de 
seus laços internacionais, Lula e o 
PT estão dispostos a contratar um 
problema desnecessário para 20722. 
Os petistas sabem que rivais vão 

as declarações generosas 
de Lula sobre os regimes de Cuba, 
Venezuela e Nicarágua para pintar 
uma falsa i m de descompro- 
misso com a democracia, O parti- 
do diz que os críticos desvirtuam as 
opiniões do ex-presidente, mas tam- 
bém se recusa a produzir uma men- 
sagem consistente sobre os abusos 
cometidos nesses países. 

Aliados de Lula acreditam que 3 
eleição será definida por questões 
econômicas, não por um debate so- 
bre a saúde da democracia em outros 

tantes, 0 PT prefere insistir no erro. 

O ex-presidente diz que não pode 
julgar o que aconteceu na Nicarágua 
Mentira. Pode e deve condenar uma 
ditadura, inclusive em aceno a elei- 
tores que desconfiam das intenções 
de sua possível volta. 
À direita ou à esquerda, quem acha 

que não cabe à nsa e a seus ar- 
ticulistas cobrar da classe política o 
compromisso irrestrito com a demo- 
cracia, fala em regulamentação dos 
meios e demoniza profissionais, vai 
muito além do direito de exigir que 
o jornalismo seja imparcial Mostra 
que se pudesse colocaria um cabres- 
to e que a cobertura seria, sim, pu- 

os, a incompetência, os crimes con- 
traa população, que sejam denunci- 
ados o aparelhamento de órgãos e a 
corrupção do governo Bolsonaro. Pa- 
ra o petista de cabresto, a imprensa 
que presta é aquela que Jamais desa- 
rova O ido e muito menos Lu- 
Gado é gado. E gado sempre acha 

feio o que não é espelho. 
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Leandro Assis a Troca Olmmira 

Textos na internet tentam negar a 
existência de racismo no Brasil 

Palavras 
e pecados 

Lygia Maria 
Mestre em Jornalismo pela Un verscade 
Federal de Santa Catarina e doutora em 
Comunicação e Sermiótica pela PUC-SP 

Há uma relação curiosa entre 
os movimentos identitários e 
o puritanismo: a obsessão pe- 
lo detalhe, Segundo Max We- 
ber (1864-1920), no catolicis- 
mo, as práticas ascéticas eram 
hierarquicamente superiores à 
qualquer atividade secular, Já 
no protestantismo de linha pu- 
ritana, ocorreu um vazamento 
do ascetismo para a vida coti- 
diana (secular). 

Surge, assim, um ascetismo 
laico, não mais restrito a mon- 
ges enclausurados em monas- 
térios. As atividades do dia a dia 
transformam-se em formas le- 
ripême de dar glórias a Deus. 

iz Weber: “Uma vida livre de 
todas as tentações do mundo e 
dedicada, em todos os PORME- 
NORES, à vontade de Deus”. Es- 
se aspecto do puritanismo in- 
centiva, portanto, a uniformi- 
zação da vida diária dos fiéis, 
conformando corpos e mentes. 
Verificamos essa mesma ob- 

sessão moralista pelos PORME- 
NORES diários nos movimen- 
tos identitários. Palavras, por 
exemplo, são alvo constante, 
Que são machistas ou 
racistas? Quais podem ou não 
ser ditas? Há quem considere 
a palavra “mulher” transfóbi- 
ca (o correto seria “pessoa com 
vagina”), outros querem proi- 
bis “criado-mudo” E se- 
ria racista. 
Cada conversa de bot 

vira uma ocasião para dar gló- 
rias —agora não mais a Deus — 
auma determinada visão poli- 
tica. Cada individuo é militante 
de uma causa e censor daquilo 
que a desvirtue, O pecado po- 
lítico está sempre à espreita; 
surge um puritanismo sec 
e, com ele, vários problemas. 

Por exemplo, o termo “cria- 
do-mudo” também existe em 
inglês (dumbwaiter) e em ale- 
mão (Stummer Diener), enão 
se tem comprovação alguma de 
que haja ligação com racismo. 
Palavras têm etimologia e a lin- 
guística é uma área do conheci- 
mento. Ao desvirtuá-las, a im 
de encaixá-las em uma causa 
aero espalha- 
se ignorância e speita-se 
o patrimônio histórico de um 
povo: sua lingua 
Além disso, mesmo quando à 

origem da palavra é preconcei- 
tuosa (como o termo “judiar”), 
ouso não necessariamente o é: 
quem ouve a canção “Judia de 
Mim”, de Zeca Pagodinho, num 
churrasco de domingo e pensa 
na perseguição sofrida por ju- 
deus durante 0 nazismo? Pala- 
vras não estão presas no dicio- 
nário, os significados pragmá- 
ticos se constituem a partir de 
interações em atos de fala; daí 
a impossibilidade de afirmar 
que uma palavra sempre é ra- 
cista ou machista, pois apenas 
o contexto inloco de fala pode 
atestar a ofensa. 

Isso não quer dizer que não 
haja demandas legitimas dos 
movimentos progressistas 
identitários, e sim que não 
faz sentido usar a mesma lógi- 
ca totalitária e moralista puri- 
tana que se pretende comba- 
ter Questão de estratégia dis- 
cursiva: afinal, como 
dominados se valendo da mes- 
ma lógica dos dominadores? 
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TENDÊNCIAS / DEBATES 
folha com tendencias 
Da artigos puatol cados com ass natura não Liáduze mi a ideia do jornal Suá pulsbcação obedece do propósito de estirmular 
Ddebate dos probleçmes bras belros é pondo e é de sefleilr as diversas tendências do pensamento contempordneo 

Rompa-se o teto 

Populismo e desmotivação do governo levaram Congresso a beco sem saída 

Marvos Cintra 

Doutor em economia pala Universidade Harvnto (ELAS, é professor e pospreidente da 
Fundação Getulio Vargas (FOV)a de-secrethrio da Receita Federal (200, governo Bolsónaro) 

A PEC dos Precatórios (23/2041) mos: 
tra que o governo não logrou ajus- 
tar estruturalmente o Orçamento, 
que significaria FE o teto e do 
mesmo tempo abrir espaço para 08 

gastos ape onidRanie elimi- 
nação dos supériluos, 
O povo brasileiro tem um forte vi- 

és estatizante. Aprecia um governo 
inchado. Carpa tributáriasomadaao 
deficit nominal supera 39% do PÍB. 
A tendência histórica dos gastos pú- 
blicos mostra uma tendência mo- 
notônica de crescimento, Dai o de- 
sequilibrio que o teto tenta corrigir 
Faço aqui duas observações. À 

primeira é que o sigmficado essen- 
cial da PEC 95/2016, que introdu- 
ziu o teto de gastos, não foi assirmi- 
lado pela sociedade brasileira e, na 
maior parte das vezes, as ATUA 

de rompimento do teto não têm re 
cebido a peremptória rejeição que 
mereceram ter, 
A burocracia pública e a classe 

política aceitaram o teto de gastos 
com uma atitude velhaca de quem 
sabe que o teto seria respeitado até 
o ponto em que desejassem rompé- 
lo. E com tal atitude passaram a ir 
terpretá-lo apenas como um limi- 
te flexivel a depender da urgência 
e relevância de propostas de gastos 
acima dele, 
Não fai esse o espírito veraz do te- 

to, ai ita uma virtuosa substi- 
tuição dos gastos de baixa qualida- 
de, supériuos e legitimos, por ou: 
trás plenamente justificáveis, como 
investimentos e medidas de redução 
da crescente desigualdade. 
A abertura de espaço orçamentá- 

rio não foi feita, pois, exceto a revi- 
são da Previdência em 2014, todas 48 
tentativas de reforma fracassaram 
Desde então, o teto de VR or passou 
aser apenas um gabarito para avali- 
ar novas demandas orçamentárias, 
deixando de ser uma âncora fiscal 
As tidas erroneamente como menos 
essenciais foram cortadas, como os 
investimentos e orçamentos minis- 
teriais. Outras foram consideradas 
urgentes, como o Fundeb e o Aud- 
lo Brasil; e, portanto, justificam o 

rompimento do teto. 
A pergunta a ser feita é se haveria 

como enfrentar a pandemia sem o 
“orçamento de guerra” ou reformar 
o Fundeb sem desrespeitar o teto. 
Ou, mesmo, como financiar o Au- 

xilio Brasil sem desonrar Os preca- 
túrios, À resposta é clara, Não. En- 
tão, rompa-se o teto. 

Criou-se um fato consumado que 
literalmente colocou o Congressoem 
um beco sem saida e deixou a soci 
edade acuada pelas consequências 
dramáticas de uma rejeição. 
O que levou à essa situação fo- 

ram escolhas políticas populistas e 
a desmotivação do governo em pa- 

É] 
O que levou a essa 
situação foram escolhas 
políticas populistas e a 
desmotivação do governo 
em patrocinar ampla 
revisão orçamentária, 
como a eliminação de 
benefícios indevidos. E 
há muitos. Como se não 
bastasse, criaram-se 

novos gastos inaceitáveis, 

como as famigeradas 
emendas parlamentares, 

aberrações políticas 
da pior espécie 

trocinar ampla revisão orçamentá- 
ria, como a eliminação de henefici- 
os indevidos. E há muitos, Como se 
não bastasse, criarana-se novos pas- 
tos inaceitáveis, como as Famigera- 
das emendas parlamentares, aber 
rações políticas da pior espécie. 
Não há como negar como alega 

o governo, que os critérios de fixa- 
cão do teto comportam alterações. 
A PEC dos Precatórios estendeu o 
periodo de cálculo para à correção 
do teto até o último mês do ano an- 
terior, em vez de parar em julho, co- 
mo é hoje, Mas fica claro o casuismo 
desse ajuste. 

Se a inflação for decrescente após 
o término do periodo hase de corre: 
ção do teto, como ocorreu anterior 
mente, abrem-se novos espaços op 

camentários. O govermo não apon- 
tou isso, Mas se, Como ocorre agora, 
a inflação acelera, hã o inverso e 0 
governo perde espaço orçamentário. 
Agora resolveram ajustar o critério, 

Vale lembrar também que o go- 
verno alega que o rompimento do 
teto em R$ 9o bilhões é assimilável 
sem comprometer o teto. Mas, tal 
qual num regime de emagrecimen- 
to, o primeiro sorvete não faz mui- 
ta diferença, mas depois vem o se- 
Eu | D terceiro... Até que se invia- 

liza o resultado esperado. 
Fica, portanto, a grande indaga- 

ção: a sociedade deve se render a 
situações criadas pela ineficiência 
einoperância do governo na gestão 
de seu Orçamento, ou respeita o te- 
to de gastos é força a adoção de me- 
didas restritivas? 
A primeira alisa a cabeça dos poli- 
ticos e gestores populistas, além ce 
favorecer as elites, que não renunci- 
am a seus privilégios oportunistas, 
A segunda alternativa exige o res- 

peito ao teto de gastos até suas vl- 
timas consequências e obriga à go- 
vero a cessar sua politica de aco- 
modação orçamentária que nos le- 
vou à atual crise fiscal. 
Mas a segunda alternativa exipe 

um governo com capacidade de li- 
derança, apoio político e boas inici- 
ativas. Serd o caso? 

Modelo conexionista para a educação 
Aprendizagem também precisa estar relacionada a dinâmica das redes sociais 

Arnaldo Niskier 
Doutor em educação é professor, jormalita é membro de Acadenes Brasileira de Letras (ABL) 

Os múmieros com os quais a humani- 
dade lida, atualmente, são todos as- 
tronômicos. E as consequências não 
podem deixar de ser igualmente es- 
petaculares. Quando falhou, no dia 
4 de outubro, o acesso às redes so- 
ciais (Facebook, Instagram e What: 
sApp), 2 bilhões de pessoas deixaram 
de utilizar esses serviços, num preju- 
izo verdadeiramente inacreditável, 
Foram quase sete horas desconer- 

tados das redes, afetando gravemen- 
te a comunicação e os negócios no 
mundo. Só Mark Zuckerberg per 
deu US$ 6 bilhões com o feriômeno. 
Não foium ataque cibernético, co- 

mo muitos chegaram a imaginar, O 
apagão temporário deveu-se a uma 
falha no chamado “sistema de no- 
mes de dominio” (DNS, na sigla em 
ingles). O DNS converte nomes 
domínio legíveis por humanas em 
endereços IR legíveis por máqui- 
nas Todos os computadores da in- 
ternet, abrangendo de smartphones 
ou laptops a servidores que distri- 
buem conteúdo para grandes web- 
sites do comércio, se encontram é 
se comunicam entre si usando nú- 
meros, Esses números são conheci- 
dos como endereços IP Parecia que 
uma falha desse porte seria impos- 
sivel de acontecer, mas aconteceu 
É com essa realidade que o pro 

fessor Celso Niskier (formado em 

engenharia de sistemas pela PUC- 
RJ) continua a realizar Os seus es 
tudos de maneira brilhante, Sem- 
pre atento às inovações, dedica-se, 
no pós-doutorado, a uma tese que 
fala muito à educação: “Aprendiza- 
gem em redes sociais” 

É...] 
Não há dúvida de que 
o ensino não é mais o 

mesmo, movendo-se 

num campo de evidentes 
alterações. Quem não 

atende a essas mudanças 
corre o risco de ficar 

superado. (...) Entender 
a dinâmica das redes 

sociais é relevante 

para o avanço do 
conhecimento cientifico 

O mérito do trabalho está na sua 
continuidade. O primeiro movi- 
mento em tórno do assunto come- 
couem aci, quando defendeu o ti- 
tulo de doutor na UFRB], com o estu 
do intitulado “Redes epistêmicas au- 
to-organizáveis: um modelo conesi- 
omista para a aprendizagem em re: 
des soc ais”. 
Não há dúvida de que o ensino 

não é mais o mesmo, movendo-se 
num campo de evidentes alterações. 
Quem não atende a essas mudanças 
correo risco de ficar superado, Sem 
a inspiração da experiência vivida 
na UniCarioca, da qual Celso Nis- 
kãer é reitor, seria impossivel avan- 
car nessas considerações, que têm 

base os conceitos de moderni- 
dade. Seu pensamento é muito cla- 
ro; “O rápido crescimento das redes 
sociais com base na web tem redeh- 
ndo o espaço de interação social e 
motivado o surgimento de interes- 
santes as 
Errados didi dis redes so- 
ciais é relevante para o avanço do co- 
nhecimento cientifico. É o que busca 
demonstrar o professor Niskier, ao 
longo dos sete capitulos de sua tese, 
que conclui citando Martin Luther 
King: “Nós estamos présos em uma 
inescapável rede de mutualidade. O 
queafetaum, diretamente, afeta to- 
dos, indiretamente”. 
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Escultura Touro de Quro instalada em frente à Bolsa de Valores de São 
Paulo, no centro da cidade mario Verpa/roltaçress 

Touro de ouro 
As manifestações contrárias à pre- 
sença dá pouco original estátua do 
touro postada à frente da sede da 
B3 são legitimas enquanto crítica 
social, assim como, vandalismo à 

rte, foi o protesto contra o Bor 
Galo por sua associação com 

a escravatura. Mas O que me pre- 
ocupa mesmo são os moradores 
de rua, cada vez mais numerosos, 
espalhados pela cidade e que me 
recem protestos tão cu mais vet 
mentes do que as estátuas. 
Luciano Harary (São Paulo, SF) 

Ortega x Merkel 
“Lula compara Ortega a Merkel e 
relatíviza ditadura na Nicarágua” 
(Mundo, 22/n). Muito “mau” in- 
tencionada a reportagem. Lula 
disse que ninguém questiona que 
no parlamentarismo um primei- 
ro ministro pode ficar 16 ou mais 
anos no poder, mas questiona is- 
so se for no presidencialismo. Ele 
não defendeu À ou BR. Ele estava fa- 
zendo uma comparação entre par 
lamentarismo e presidencialismo, 
Leila de Morais (Brasília, DF) 

d 

Lula, sinceramente você acha que 
defender a postura destes ditado- 
res, seja quais forem os motivos, 

fortalece a esquerda no Brasil? Por 
causa destes ditadores a esquerda 
aqui está sempre associada ão que 
hã de pior, e eles têm o modus ope- 
randi do Bolsonaro. 
Sueli lossi (Ribeirão Preto, SP] 

Supremo e Senado 
OSTE (Supremo Tribunal Federal) 
é opoder dos poderes. À sua prin- 
cipal função é respeitar e punir 
quem desrespeitar a Carta Magna, 
mas atropela a Constituição sob o 
olhar complacente do Senado que, 
constitucionalmente, é o único ór 
gão que pode punir o STE Curto 
samente existem processos para 
dos no STE contra senadores. Pa 
rece até troca de gentilezas, 
Humberto Schuwartz 
Soares (Vila Velha, ES) 

Joel Pinheiro da Fonseca 

“Lula e PT não conseguem defen- 
der a democracia” (22/11). Possível 
é caro Joel, no entanto, extrema- 
mente improvável visto que nos 15 
anos de centro-esquerda no poder 
não houve um milimetro de retro- 
cesso democrático, Mas bastou mi- 
seros 34 meses de governo da ex- 
trema-direita para uma grande és- 
culhambação institucional. 
Karina Kanazawa Renzo 
(5ão Paulo, SP) 

Guilherme Boulos 
“PSDB: sem rumo nem aplicati- 
voo (Opinião, 24/11). Os a rmarn- 
tes do PSDB foram escolhidos pe- 
la maioria da população sete ve- 
zes seguidas, em eleições livres e 
diretas para governar SE Guilher 
me Boulos sabe que não há esta- 
do no Brasil que tenha mais obras 
sociais e de infraestrutura do que 
as construidas pelo PSDB em São 
Paulo, mas como tem desprezo à 
democracia e verdadeira admira- 
ção por regimes ditatoriais como 
Cuba e Venezuela, não aceita que 
a vontade popular demonstrada 
nas urnas continue construindo 
o progresso de São Paulo. 
Marco Vinholi = presidente 

Estadual do PSDB-SP 

Prévias PSDB 
Quem será que quer “melar” a vota- 
ção das prévias eleitorais do PSDB? 
Quem lucra com isto? 
Tania Tavares (530 Faulo, 5Pj 

Ciro Nogueira 
“Mãe de Ciro Nogueira abastece 
avião com verba do Senado em 
locais de agenda do filho” (Poder, 
13/n). Eita mamãe mamata! O Pi- 
aui é pouco, né? 
Jurema Nordeste (CL uara, DF) 

* 

Está passando da hora de serem 
revistos os privilégios que a classe 
política tem em todas as esferas de 
governo, Basta de desrespeito mos 
contribuintes, particularmente 
comas classes menos favorecidas. 
Maria Aparecida Araújo Pinto 
Pinto (Campinas, SP) 

Paulo Guedes 

“Guedes admite que ofishore foi 
usada para escapar de ii 
nos Estados Unidos” (Mercado, 
23/u). Pessoas sem nenhum es- 
crúpulo ditam os destinos da nos- 
su nação. Continuam, apesar de 
todas as provas de corrupção, nos 
comandando e lucrando em cima 
da miséria de milhões de brasilei- 
ros. Guedes não tem vergonha al- 
guma de lucrar e sonegar em ci: 
ma do Brasil 
Bianca Moreira (Brasília, DF) 

Natal em Joinville 
“Calçada cede e 7) pessoas caem 
em tubulação de rio em Joinville 
(8C)" (Cotidiano, 23/u), Quando 
uma imagem diz tudo: saneamen- 
to básico não aparece, mais uma 
obra já nasceu fadada a não cum 
priroseu hm, a festa continua pa- 
ra alguns, enquanto ão povo sobra 
o esgoto. Triste Brasil e solidarie- 
dade ao povo de Joinville. 
Fabiana Z (Belo Horizonte, ME) 

MOTA DA REDAÇÃO 

Na sexta (19), a Folha divulgou im- 
portante artigo do mestre Milton 
Santos sobre o racismo brasileiro 
| E urgente reagir contra “apartheid 
à brasileira, escreveu Milton San- 
tos em 2000 (14/n)]. Infelizmen- 
te, coube ao meu pal, Florestan 
Fernandes, servir de exemplo da 
ambiguidade do branco em rela- 
ção ao preconceito, O; to 
apresentado é paradoxal e injus- 
to. Meu pai tem a obra de uma vi- 
da para atestar que nãoera racista 
ou ambíguo, Fosse ele mais indis- 
creto, teria revelado que asua mãe 
viveu com um jovem negro duran- 
te muitos anos. Visitá-los era dia de 
Festa pelo carinho e amizade que 
márcavam nosso encontro. 
Heloisa Fernandes 
(Sho Paulo, SP) 
Lia arrumos bajo 

ERRAMOS 
erramosdigrupololha com br 

FOLHA, 1D0 (159.N0V, PAGAM Por um 

erro de edição, o trecho do texto 
“Milton Santos escreveu sobre q 
apartheid à brasileira há 21 anos” 
sobre os sociólogos Florestan Fer- 
nandes e Octavio lanni foi incorre- 
tamente alterado. O trecho corre- 
to é o seguinte: “No caso do Brasil, 
a marca predominante é a ambiva- 
lência com que a sociedade branca 
dominante reage, quando o tema 
& a existência, no pais, de um pro- 
blema negro, Esse equivoco pode 
ser resumido no pensamento de 
autores como Florestan Fernan- 
des e Octavio lanni, para quem, 
entre nós, feio não é ter precon- 
ceito de cor, mas manifestá-lo”, 
O texto de Milton Santos pode ser 
lido integralmente no caderno 
FolhaMais (pág. 6) 
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PAINEL | 
Por um triz 

Cumila Mattoso 
painel prupololha com.br 

Para lideranças partidárias, o avanço da possível can- 
didatura de Sergio Moro (Podemos) atinge o núcleo da 
campanha de Ciro Gomes (PDT) e pode feri-la de mor- 
te. De acordo com essa leitura, compartilhada inclusi- 
ve por pedetistas ouvidos pelo Painel, o ex-juiz ocupa 
o espaço que Gomes tenta cavar para si: 0 de crítico 
de Lula (PT) e de Jair Bolsonaro. Se as próximas pes- 
quisas mostrarem Moro à frente, Gomes talvez tenha 
que mudar de estratégia ou desistir, avaliam políticos. 

ouve Comomostrova coluna 
em junho, pessoas próximas 
de Gomes, como o presiden- 

te da sigla, Carlos Lupi, e pe- 
detistas como Túlio Gadélha, 
tentaram convencê-lo a com- 
centrar ataques em Bolsona- 
ro e deixar Lula de lado. Não 
tiveram sucesso até agora. 

ME INCLUA FORA Em caráter 
reservado, aliados do prê-can- 
didato dizem não concordar 
quea candidatura de Moro se- 
ja prejudicial a ele. O principal 
prejudicado será Bolsonaro, 
dizem, que perderá votos pa- 
ra seu ex-ministro da Justiça, 

DE OLHO... Ex-ministro da Sa- 
úde e aliado próximo de Lu- 
la, Alexandre Padilha diz que 
oe presidente tem recebido 
convites e viajará também pa- 
raos EUA, provavelmente no 
começo de 20232. O petista foi 
recebido na Europa por lide- 
rescomoo presidente françés, 
Emmanuel Macron, E o pre- 
mié espanhol, Pedro Sânchez. 

«MA GRINGA Padilha afirma 
que parte relevante da cam- 
panha será dedicada a ações 
internacionais para garantir 
as eleições e a democracia, 
“Que o mundo esteja de olho 
nosmovimentos de Bolsona- 
ronas eleições. À ideia é man: 
ter canal para denunciar qual- 
quer movimento e também 
ortalecer pontes” diz, 

ALTA Às prévias do PSDB to 
ram um dos termos mais bus- 
cados do Brasil na categoria 
Política do Google entre se- 
gunda e terça (23), aponta le- 
vantamento da plataforma, 
que também mostrou que 
o interesse pelo tema nesse 
periodo foro maior até hoje. 

MARKETING No domingo (21), 
o partido fracassou ao tentar 
realizar a escolha de seu can- 
didato presidencial devido a 
um problema no aplicativo, 

ceLOU Candidato nas prévi- 
as, João Doria decidiu distri- 
buir potinhos de sorvete da 
marca Hãagen-Dazs a jorna- 

listas que aguardavam na se- 
de do PSDB em Brasília. O go- 
vernador de SP ofereceu três 
opções de sabores: macadá- 
mia, chocolate e doce de leite. 

TIROTEIO 

Cá 
1] ns dm 

ESSECARA... O ministro da Sa- 
úde, Marcelo Queiroga, se au- 
tointitulou o vacinadorgeral 
da República em jantar com 
empresários na noite de se- 
gurda-feira (22) e disse que 
o Brasil tem contratada toda 
a vacina contra Covid-1g ne- 
cessária para 2022. 

«SOU EU A afirmação veio 
após pergunta de um parti- 
cipante sobre a dificuldade 
parase vacinar em estado di- 
ferente do que nasceu. Quei- 
roga criticou governos e pre- 
ferturas, mas afirmou que em 
Brasilia ele mesmo poderia va- 
cinar uma vez que já aplicou 
trrmunizante em vários minis- 
tros do governo Bolsonaro, 

contrato O titular da Saúde 
também toi perguntado sobre 
o moúvo de não ter conven- 
cido o presidente da Repúbli- 
cad se vacinar e argumentou 
ser ministro e não médico de 
Bolsonaro. Aparentando es- 
tar descontraído, Queiroga 
encerrou seu discurso citan- 
do “Brasil mostra a sua cara”, 
trecho da música de Cazuza. 

DONO DA... Em seminário or- 
ganizado pelo instituto do ex- 
comandante do Exército Edu- 
ardo Villas Bóas na sexta-feira 
(19), 0 ministro Augusto He- 
leno (Gabinete de Segurança 
Institucional) disse que a Chi- 
na depende do Brasil, assim 
como o Brasil depende dela 

BOLA CA aproximação na 
área econômica é necessária 
para a China e para o Brasil, 
Alguns dizem “somos extre- 
mamente dependentes da 
China. Somos dependentes 
da China porque temos gran- 
des trocas comerciais com a 
China. Eles também depen- 
dem de nós”, disse. 

ruíDos Heleno exibiu um sh- 
de com uma caricatura de um 
chinês para falar do pais ori- 
ental, O governo Jair Bolso- 
naro acumula incidentes di- 
plomáticos com oschineses, 

VISITA À FOLHA Michel Termer 
(MDEB-SP), ex-presidente da 
República, visitou Folha nes- 
ta terça-feira (23). Estava com 
Elsinho Mouco, consultor de 
comunicação, 

Eduardo Leite é a contradição 
ambulante. Uma hora diz o que pensa 

e outra hora pensa o que o Aécio Neves diz 

De Carlão Pignatar: (PSDB), presidente da Assembleia do SP sobro 

mudanças de posição do candidato nas prévias presidenciais tucanas 

com Fabio Seraplão e Gullherme Seto 
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Mãe de Ciro Nogueira gasta 
verba do Senado com avião 
em locais de agenda do filho 
Senadora destinou R$ 46,9 mil de seu gabinete para abastecer 
aeronave usada pelo ministro; família não explica pagamentos 

Renato Mavhado 

erasitia À senadora Eliane 
Nogueira (PP-Pijusou R$ 46,9 
mil de sua cota parlamentar 
para pagar combustivel de avi- 
ão, segundo o Portal da Trans- 
parência do Senado, Ela, po- 
rém, não tem aeronaves par 
ticulares, segundo informou 
ao Tribunal Superior Eleitoral 
durante as eleições de 2018. 

Eliane é suplente do filho, 
omimistro da Casa Cívil, Ciro 
Nogueira, que declarou deter 
g5% de um avião Beech Air 
craft Baoo, avaliado em R$2,8 
milhões. Ele está licenciado 
do Senado. 
Entre julho e outubro (últl- 

mo dado disponível), a sena- 
dura apresentou notas fiscais 
e obteve ressarcimento pará 

uito contas de combustiveis 
de aeronaves, Os gastos fo- 
ram feitos em cidades como 
Sorocaba (SP), São Paulo, Rio 
de Janeiro, Brasília e Teresina. 

Os registros dessas despesas 
têm o mesmo padrão de no- 
tas fiscais apresentadas pelo 
então senador Ciro Nogueira. 
Entre janeiro e julho deste 

ano, quando se licenciou é as- 
sumiu o cargo no governo de 
jair Bolsonaro, o atual chefe 
da Casa Civil gastou Rá 262,1 
mil de sua cota parlamentar 
com combustivel É ri avião. 
Mora a similaridade nó pa 

drão desses gastos, notas fis- 
cais apresentadas pela sena- 
dora para tais viagens coinci- 
dem com locais em que o filho 
esteve, segundo agenda ofici- 
ale registros em redes sociais, 

Nas mesmas datas sua mãe 
usou as redes para publicar to- 
tos de eventos em ouiras ci- 
dades. Além disso, no mesmo 
periodo, ela apresentou ao Se- 
nado comprovantes de passa- 
ens aéreas e bilhetes de em- 
arque em voos comerciais. 
A senadora foi procurada 

pelareportagem repetidas ve- 
es, via sua assessoria de im- 
prensa, desde o dia 8. 

Ela não quis comentar: qual 
aeronave toi abastecida com 
combustivel pago com recur 
sos de sua cota parlamentar; 
se ela seria beneficiária dos 
voos abastecidos; e por que 
apresenta notas de combaus- 
tiveis de aeronaves se faz USO 
de passagens para voos co- 
merciais no mesmo periodo. 
A Folha também procurou 

Ciro Nogueira, via assessoria 
deimprensa da Casa Civil, des- 
deo diaia. Elenão respondeu 
se seu avião é abastecido com 
recursos do Senado, mesmo 
estando licenciado do cargo. 

Ciro Nogueira foi nomeado 
ministro da Casa Civil em 27 
de julho deste ano, como so- 
lução de Bolsonaro para me- 
lhorar sua articulação política 
com o Congresso, que vinha 
impondo derrótas ao Planalto, 
À nomeação abriu espaço 

para que sua mie assumis- 
se a vaga poucos dias depois, 
porser sua primeirasuplente, 
Sem experiência em car- 

gos públicos, ela era respon- 
sável por administrar os ne- 
gócios da familia e costuma- 
va atuar nos bastidores das 
campanhas eleitorais. Tam- 
bém atuou nos gabinetes do 
filho e do marido na Câmara 
dos Deputados. 
As cidades em que houve 

abastecimento de aeronave, 
segundo as notas encaminha- 
das pela senadora, seguem o 
padrão dos comprovantes fis- 
cais do senador Ciro Nogueira. 
Neste ano, o então parla- 

mentar pelo Piaui apresen- 
toucinco notas de gastos com 
combustivel em Sorocaba, ou- 
tras cinco em São Paulo e uma 
no Rio de janeiro. Hã também 

Eliane Nogueira (PP-PI) ao lado do filho Ciro Nogueira, em sua posse 
como senadora, em Brasilia ieterson Rugy - 28 jul MU7/Agência Serado 
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algumas de Brasilia e Teres- 
na. O roteiro de viagens ésimi- 
lar ao das notas da senadora. 

Hã também coincidência de 
datas e locais das notas fiscais 
dos gastos com combustiveis 
com avião “a presença de Ciro 
Nogueira nessas localidades, 
No dia 27 de agosto, o mi- 

nistro viajou ao Rio de Jarvei- 
ro, onde teve reunião com o 
governador Cláudio Castro 
(PL): no dia seguinte almo- 
cou com o prefeito Eduardo 
Paes (PSD), 
Nogueira também postou 

emsuasredes sociais foto com 
o presidente do Flamengo, Ro- 
dolfo Landim, que o presente- 
ou com uma camisa do time. 

Ele viajou ão Rio em voo da 
FAB (Força Atrea Brasileira). 
Mas os registros dos voos das 
aeronaves oficiais não indi 
cam que tenha voltado a Bra 
silia ou a qualquer outra loca 
lidade à partir de lá. 
O Portal da Transparência 

mostra que ele usou as diári- 
asa que teria direito pela via- 
gem, masabriu mão de assa 
gens aéreas para voltar do Rio. 

já Eliane Nogueira apresen- 
tou nota fiscal de gastos com 
combustivel de avião no dia 30 
de agosto —gastos em fins de 
semana costumam ser conta- 
bilizados em notas emitidas 
na segunda-feira. No mesmo 
dia, hã outra nota de abasteck 
mento de avião, em São Paulo. 
Mas ela não parece ter pos- 

sado perto do Rio de janeiro 
e de São Paulo no periodo, 

Bilhetes de embarque apre- 
sentados por ela ao Senado 
mostram que viajou de Bra 
silia para Teresina na manhã 
da mesma sexta-feira, dia 27, 

Após o fim de semana, 250- 
nadora embarcou em Teresi- 
na, às 16h40 da segunda-feira 
(30), de volta a Brasília. 
A senadora publicou fotos 

em suas redes sociais sobre 0 
fim de semana no estado do 
Piauí. Postou um video de en- 
trevista dada no estúdio da TV 
Antena dez e fotos de encon 
tros que manteve com pre- 
feitos de cidades piauienses. 
Ao Senado Eliane Noguei- 

ra também apresentou uma 
nota fiscal de gasto com com- 
bustivel de avião em Soroca- 
ba, datada do dia23 de agosto. 
Asenadora até esteve na regi- 
dó, mas não viajou em avião 
particular. 
Comprovantes de bilhetes 

de embarque apresentados 
por ela ao Senado mostram 
que a parlamentar viajou de 

Brasília para São Paulo, de- 
sembarcando em Congonhas 
por volta das 15h do dia19g de 
agosto 

Ela embarcou de volta de 
São Paulo para Brasília, em 
umvoo saindo de Congonhas 
às 17hys do dia 23 de agosto 
— mesma data do gasto com 
combustível de avião, 
Os recursos da cota parla- 

mentar devem ser usados ex- 
clusivamente nas despesas 
dos senadores ou de interes- 
se de seu pabinete, segundo 
informou o Senado Federal. 
Não estão incluidos entre os 
beneficiários familiares dos 
parlamentares. 

“A Cota para Exercicio da 
Atividade Parlamentar (CE- 
APS) destina-se ao custeio 
mensal das atividades que se- 
nadores e senadoras desem- 
penham no Senado Federal” 
informou em nota a assesso- 
ria de imprensa do Senado. 
“Os valores da CEAPS po- 

dem variar de um senador 
para outro, uma vez que cor 
respondem ao equivalente à 
soma da verba indenizatória 
de R$15.000,00 (quinze mil re- 
ais) com o valor de cinco tre- 
chos aéreos entre Brasilia e a 
capital do seu estado de ori- 
gem, conforme -a tabela IA- 
TA de tarifa governamental” 
completa a nota. 
O Senado também infor- 

mou que as regras para os gas- 
tos foram determinadas pelo 
ato múmero 5, do primeiro- 
secretário da Casa, EM 2014. 
Sobre deslocamentos, a re- 

gra prevê que a cota parlamen- 
tar possa ser usada para a “lo- 
cação de meios de transpor 
tee serviço de ti destinados 
adocomoção dentro do perri- 
tório nacional, hospedagem e 
alimentação do parlamentar 
ou de servidores cumissiona- 
dos e efetivos lotados em seu 
gabinete”, 
O mesmo ato também ahr- 

ma que podem ser incluidos 
na cota parlamentar gastos 
com combustíveis e lhubrih- 
cantes —sem especificar se 
seria possivel gasto com com- 
bustivel de aeronaves. 

As passagens aéreas, terres- 
tres ou aquaviárias são des- 
tinadas ao “parlamentar ou 
a servidores comissionados 
e efetivos lotados em seu ga- 
binete, em gabinete de lide- 
rança ou gabinete da Comis- 
são Diretora, quando o par 
lamentar exercer concomi- 
tantemente à titularidade”, 
completa. 
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PSDB contrata empresa para testar 
novo app que pode ser usado em prévias 
Fundação que criou aplicativo original não explicou fiasco que agravou racha entre Doria e Leite 

Danielle Brante 
Carolina Linhares 

BRASÍLIA E SÃO PAULO Após fa- 
lhas na votação das prévias 
presidenciais do último do- 
imingo (21),0 PSDB anunciou 
a contratação de uma empre: 
sa privada que terdo aplicat- 
vo testado pelas campanhas 
dos povernadores João Doria 
(SP) e Eduardo Leite (RS), no 
lugar da ferramenta da fun- 
dação que fez o app original, 
As campanhas de Doria, Lei- 

tee do ex-prefeito de Manaus 
Arthur Virgilio (AM) deram 
aval para testar o novo apli- 
cativo DVota, da RelataSoft, 
empresa de tecnologia elei- 
toral que faz parte do proje- 
to Eleições do Futuro do TSE 
(Tribunal Superior Eleitoral). 
Nesta terça, Doria e Virgilio 

disseram estar de acordo com 
ouso do aplicativo alternati- 
vo e elogiaram o presidente 
do PSDB, Bruno Araújo, por 
dialogar com os candidatos, 

Doria disse ser “favorável à 
nova tecnologia adotada pelo 
PSDB para que as prévias pos- 
sam ser realizadas de forma 
segura, soberana e ampla”. E 
ressaltou o acordo das cam- 
panhas para que as prévias 
terminem até domingo (28). 

Leite também endossou o 
uso do app se os testes forem 
positivos e à avaliação das 
equipes técnicas do partido e 
dás campanhas fora de que hã 
sepurança na ferramenta. Ele 
disse não querer que, depois, 

FOLHAIOO 

sua vitória seja contestada. 
“Queremos à retomada da 

votação. Temos absoluta con- 
hança de que venceriamos as 
prévias. [...] É claro que uma 
série de problemas surgiram 
DESSE PrOCESSO, questões que 
ainda precisam ser respon- 
didas, mas entendemos que 
mais importante de tudo é 
comcluir à processo”, disse. 
“Todo o nosso esforço é no 

sentido de fazer prévias legi- 
timas, válidas. |...) ConhÃo na 
capacidade de, com esse es- 
forço do partido, dos técni- 
cos e dos candidatos, buscar 
através desse modelo de vo- 
tação a conclusão do proces- 
so de prévias. E depois vamos 
discutir o que tiver aconteci- 
do de erros e problemas e o 
quanto eles comprometem o 
processo ou não” completou. 

No último domingo, o PSDB 
fez uma votação híbrida. Num 
evento em Brasília, feito para 
anunciar o vencedor mas que 
terminou de forma melancó- 
lica sem os resultados, vota- 
ram em umas eletrônicas os 
prefeitos e vives, deputados 
estaduais e federais, senado- 
res, governadores e vices &€ 
os ex-presidentes do partido. 

Filiados sem mandato e ve- 
readores deveriam votar pe- 
lo aplicativo, que não funcio- 
nou. Avotação. que seria das 
zh às 15h, foi ampliada para 
18h é acabou suspensa. 
A RelataSoft disse ter condi- 

ções técnicas de imiciar prévi- 
às já nesta quarta (24). 

Candidatos nas prévias do PSDB, Arthur Virgilio e João Doria 
falam com jornalistas em Brasília cedro Ladeira 21 now 21 Folhapress 

Aretomada das prévias com 
o aplicativo original, desenvol- 
vido pela Faurgs (Fundação 
de Apoio à Universidade Fe- 
deral do Rio Grande do Sul), 
já é descartada nos bastidores. 

Doria disse apoiar a decisão 
— inda não formalizada— de 
Araújo na escolha de uma em- 
presa “capacitada, qualifica- 
da, identificada por ele e pe- 
los assessores do partido co- 
mo idônea, correta e capaci- 
tada a realizar esse trabalho”. 
Araújo havia dado até às r2h 

para que a Faurgs dissesse se 
poderia sanar as falhas e con- 
chuir á votação, que não acon- 
teceu, À reunião virtual coma 

fundação atrasou e começou 
depois desse prazo, 
Na noite desta terça, Araújo 

não descartou o app da fun- 
dação, mas disse que o parti- 
do avançou em negociações 
com empresas para que no- 
vas ferramentas sejam testa- 
das. E que, se os testes forem 
bem-sucedidos, a votação po- 
deria começar até à quimta- 

feira (25). 
Assim, à RelataSoft, que es- 

tevena sede do partido nesta 
terça para apresentar sua fer 
ramenta, vai ter o app testado 
pelas três campanhas. 
Se u DVota for aprovado, 

poderá iniciar a votação, que 

abrange cerca de 4c mil flia- 
dos que não conseguiram vo- 
tar no domingo, 
No início do processo das 

prévias, 0 PSDB decidiu desen- 
volver um app devotação pró 
prio porque pretendia dolo 
aos demais partidos, 

Aldeia era alavancar o PSDB 
como o partido com expertise 
emvutações internas, refterén- 
cia numa iniciativa inovadora 
—jrmapem que já naufragou, 
Agora como app da Faures 

em xeque, à solução de usar 
um app pronto impede doa- 
ção posterior Segundo mem- 
bros do PSDB, como a ideia é 
só aluga” oapp da RelataSoh, 
o custo será de até R$ qco mil, 
O contrato coma Faurgs pa- 

rácriar o app, foi de cerca de 
R$ 1 qmilhão, e quase metade 
já foi paga, O partido não des- 
carta renegociar o valor res 
tante com a Fundação, 
Na segunda, após Araújo 

sinalizar à possibilidade de 
substituição do aplicativo, 
Leite afirmou que o processo 
das prévias estava perdendo 
credibilidade e que não havia 
concordado com a possibili- 
dade de troca da ferramenta, 
A suspensão da votação 

agravou a divisão interna en- 
tre Doria e Leite. A disputa es- 
tá acirrada, e o resultado em 
aberto. Virgiho não tem chan- 
ces e se alia a Doria. 

Escolhido o app, a ideia se- 
ria fatiar à votação em mais 
de um dia —separando à vo- 
tação de políticos com man- 
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dato é em seguida, de filiados. 
As campanhas querem rit- 

mos diferentes, Doria e Virgi- 
lio propuseram retomar a vo- 
cação no próximo domingo,e a 
campanha de Leite quer a re- 
tomada mais imediata. 
Para aliados de Leite, o tem- 

po corre contra o gaúcho, já 
que a capacidade de mobili- 
zação do PSDE de São Paulo é 
maior Ou seja, Doria poderia 
virar mais votos até domingo. 

Leite vem fazendo acusa- 
ções a respeito de compra de 
votos e pressão do time de Do- 
ria sobre tucanos em São Pau- 
lo O caso mais conhecido é à 
demissão do então secretário 
de Habitação da capital pau: 
lista, Orlando Furia, após de- 
clarar voto no gaúcho. 
Ao todo, 44,7 mil tucanos 

(cerca de q% do total de fili- 
ados) se inscreveram para à 
vutação, é cada grupo repre- 
senta 25% da pontuação: fili- 
ados; prefeitos e vices; verta- 
dores e deputados estaduais; 
deputados federais, senado- 
res, governadores e vices, ex- 
presidentes do PSDB e q atual, 
São Paulo, pela concentra- 

cão de mandatários e filiados 
cadastrados, larga com s5% de 
peso. Além do Rio Grande do 
Sul, Leite tem apoio de esta- 
dos chave como Minas Gerais 
e Mato Grosso do Sul, 
O saldo de domingo para 

o PSDB foi de vexame e mais 
tensão entre Doria e Leite, que 
trocaram acusações Como 
mostrou o Painel, lideres de 
partidos da chamada terceira 
via veem o PSDB em franga- 
lhos —união da sigla em tor- 
no do vencedor das prévias 
pareçe cada vez mais distante. 
Araújo informou que de 62% 

abçk dos votos, considerados 
qs pesos desiguais dos prupos, 
foram dados no domingo, pe- 
la uma e aplicativo. Os resul- 
tados estão blindados e não 
serão apurados até que ha- 
ja à votação complementar, 



FOLHA DE S.PAULO 

No Senado, Sergio Moro ataca 
política econômica do governo 
Ex-juiz defende mudanças na PEC do Calote e busca distância de Bolsonaro 

Julia Chaib e Mateus Vargas 

BrasíLia Na primeira visita ao 
Senado desde que se hliou so 
Podemos, o ex-ministro Ser 
pio Moro chamou de “equi- 
vocada” a politica econúmi 
ca do governo Jair Bolsona 
ro, do qual fez parte até abril 
do ano passado, 

Pre ema ua Presidência 

da Re] qública, Moro disse nes- 

ta terça ( au) h ter “compaibção 

com brasileiros que passam 
fome” e disse que, se aprova- 
da como esta, a PEC dos Pre- 
catórios, também chamada 
de PEC do Calote, pode perar 
desemprego é alta de juros. 

Ele também criticou o PT 
ao dizer que 0 teto de gastos, 
aprovado no governo Michel 
Temer (MDB), gerou baixa 
nos juros que estavam altos 
devido à “recessão” causada 
por gestões petistas 

Ainda no Conpresso O ex 

juiz responsável pelos pro- 
cessos da Lava Jabo em Curi 
tiba evitou responder a per 
GLS seu E sua relação com 

jartidos do centrão e se dia- 

oparia com políticos investi- 
gados pela operação. 
A última vez que esteve no 

Senado, segundo assessores, 
toi durante a tramitação do 
paca te anticrime, aprovado 
em dezembro de 2019, quan- 
do ainda estava no governo 
Moro toi ministro de Bolso- 

naro até abril deste ano, quan- 
do pediu demissão € acusou 
o presidente de tentar inter 

berir na Policia Federal, De: 
pois, foi julgado parcial pelo 
STF (Supremo Tribunal Fede 
ral) nos processos da Lava Ja- 
toemque condenou 0 ex-pre 
sidento Lula (PT) 

Nesta terça, Moro buscou 
afastar-se à gestão de Bol- 
sonaro. “Enquanto eu esta- 
va nO pÓverno, era responsá- 
vel pelo Ministério da Justi- 
ça, nunca fui responsável pe- 
la política econômica. O fato 
é que as promessas da poli- 
tica econômica, de respeito 
ao teto de gastos, responsa- 
bilidade fiscal e crescimento 
econômico, não foram reali- 
zadas”, disse, 

“A perspectiva para O pro- 

MARTIS GLTAAO, infelizmente E RL 

estapnacão ou recessão, O quo 
E Tal desemprego CU CASE E LE 

produto direto da lrrespon- 
sabilidade fiscal do povemo 
oro ainda criticou a troça 

denome do Bolsa Família pa- 
ra Auxilio Brasil, “algo que ne- 
ga o crédito em relação a po- 
liticas anteriores”. 
Na semana passada, Moro 

anunciou o nome do ex-presi- 
dente do Banco Central Afion- 
so Celso Pastore como um dos 
conselheiros na economia 
Ú ex-juiz foi 20 Congresso 

nesta terça sob a justihicativa 
de apoiar à posição do Pode- 
mas contrária à aprovação da 
PEC do Calote pela Câmara 

Ele reahrmô que o parti 

do ao qual é filiado defendi 
a expansão do Ausdlio Brasil, 
mas que é possível fazer isso 
sem “eleitos colaterais” pre- 

tendidos pelo governo, que 
seria derrubar o teto 

“A grande questão que se 
coloca hoje é se responsahi- 
lidade social é incompatível 
com responsabilidade fiscal, 
A resposta que a bancada do 
Podemos do Senado tem à 
acrescentar é que as duas ca- 
minham juntas”, disse 

“O Podemos é absolutamen- 
te favorávelao combate à po- 
breza. Eum dos objetivos fun- 
damentais escritos na Const 
tuição. Não hã como não ter | 
compaixão pelos brasileiros 
que passam fome decorren- 
te do desemprego e de uma 
política econômica equivo- 
cada” afirmou. 
Moro ainda criticou gestões 

petistas. “O teto de gastos, 
quando foi criado em 2016, re- 
sultou numa imediata queda | 

dos juroscobrados do merca- 
do. Isso impulsionou à recu 
peração da economia que vi- 
nha da recessão criada pelo 
governo do Partido dos 'Tra- 
balhadores” disse 
O senador Orovisto Gui 

marães (Podemos PR) au 
tor de proposta alternativa à 
PEC, que tem como diferen- 
caem relação po texto do go- 
verno a previsão de tomar à 
Auxilio Brasil permanente, 

Moro defendeu essa própos- 
tae disse que a PEC encampa- 
da pelo governo propõe que- 
bra do teto de pastos e calote 
no pagamento de precatórios. 

À proposta costuráda pelo 
Planalto revisa o cálculo do te- 
toe abre espaço no Orçamen- 

Sergio Moro (Podemos) fala a jornalistas no Senado, 
rodeado de correligionários qualóema Excreto/Apéocia Senado 
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to para à pagamento do Audi 
ho Brasil, programa que subs: 
Htuiu provisoriamente o Bol 
sa Família, a K$ 400 
Moro ainda disse que o go 

verno quer abrir espaço fiscal 
coma PEC para elevar os re- 
cursos disponíveis para emen- 
das de relator, que “não têm 
razão de ser” e que são paga- 
mentos efetuados sem “trars- 
parência”, segundo ele. 
“Não vamos fechar os olhos 

para às consequências des- 
sa política do t 
[Issó] Vai gerar aumento da 
inflação, que terá de ser res 
pondido pelo Banco Central 
com o aumento dos juros”, 

disse Moto, 

“Crusuridho se [rala rt SoLimTMe A 

to de jui Eh, EE Ri HAS C|LC rh 1d 

É recessão, Na prática, sig: 

muica inenores galids tos e de- 

sempregos. O Podemos não 

pode compactuar com o de- 
sempreço dos trabalhadores” 
contintoL. 
Questionado sobre como 

governaria sem ter as emen- 
das de relator, repisou o mo- 
te de que prega uma nova po- 
ltica, como a Folha mostrou 
“Como eu disse, [dá para ne- 

eto de pastos. 
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pociar| com base em principi- 
os, projetos e valores. O dido 
pu sempre é possivel 

Apesar de ter dito que há 
pessoas boas até no centrão, 
Moro não respondeu se con- 
versaria com investigados da 
Lava Jato 
Ele comentou as prévias do 

Eae, que patinam por entra- 
ves tecnológicos do aplicati- 
vo contratado pela legenda. 

“O PSDB é um grande par 
tido. A gente tem que respei- 
tar, eles vão tomar a decisão 
deles no tempo deles, disse 
Em entrevista à Rádio Cor 

relo Sat, da Paraíba, Bolsona- 
ro criticou Moro e disse que 
quervêé-lo discursando sobre 
Lim carro de AMET, E AJ TIiE 

ER)! ESUNTA amedça a sua cem 

tativa de reeleição, 
“Moro esteve comigo um 

ano e quatro meses de; pois 
pediu demissão. Ele tinha um 
objetivo próprio aqui nã Pre- 
sidência R aramente contava 
uma piada, conversava com 
alguém, endo estava, nomeu 
entender atendendo 
sos propósitos. Eununca ten- 
tei interferir em nada da PF”, 
disse Bolsonaro. 
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QUARTA-FEIRA, 24 DE NOVEMBRO DE 203 

Após idas e vindas, PL marca filiação 
de Bolsonaro para o próximo dia 30 
Presidente da República teve encontro com dirigente do centrão no Planalto nesta terça-feira 

Marianna Holanda, julia 
Chaib e Mateus Vargas 

BRASÍLIA Após idas e vindas, 
o presidente Jair Bolsonaro 
acertou sua filiação ao PL em 
um encontro com o presiden- 
te da legenda, Valdemar Cos- 
ta Neto, na tarde desta terça 
(23), de acordo com a sigla 
Em nota, o PL anunciou 

que a filiação de Bolsonaro, 
que está há dois anos e meio 
sem partido, será oficializa- 
da no próximo dia 30. Anova 
data foi marcada após o adi- 
amento da filiação de Bolso- 
naro, agendada anteriormen- 
te para oia 22 de novembro. 
O adiamento ocorreu após 

entraves em alianças regio- 
nais, emespecialem São Paulo. 
Valdemar, que já foi aliado 

do PT, condenado e preso no 
mensalão, adotou uma pos- 
tura pragmática e fez de tu 
do pela filiação do presidente. 
O cálculo visa aumentar a 

bancada do partido no Con- 
gresso em 2023, independen- 
temente de quem ganhe a elei- 
ção para o Planalto, A ideia é 
saltar dos atuais 44 deputados 
para pelo menos 65. 
O cenário entre Bolsonaro 

e o PL melhorou na semana 
passada, depois que Valdemar 
organizou uma carta branca 
dos diretórios estaduais para 
que ele pudesse negociar a si- 
tuação de cada estado confor- 
me achasse melhor para viabi- 
lizar a entrada de Bolsonaro, 
A reunião contou com a pre- 

sença de todos os dirigentes 
estaduais do PL. “O Partido 
Liberal está pronto e alinha- 
do para receber o presidente 
da República, Jair Bolsonaro, 
em todos os estados, divul- 
goua sigla na semana passada. 

Dirigentes do PL diziam que 
a carta branca foi especial- 
mente para São Paulo, ore 
opartido faz parte da base do 
governo João Doria (PSDB) e 
estava acordado para apoiar 
ovice Rodrigo Garcia (PSDB) 
na disputa pelo governo. 
Garcia foi lançado como 

candidato no último domin- 
go, nã convenção estadual, 
Mas, segundo interlocutores, 
enquanto não houver resolu- 
ção das prévias nacionais do 
partido, nada está certo, 

Bolsonaro durante entrevista à Rede Correio Sat, da Paraíba cisuber Cleber serasa /Diealgaçõo Presidêro 

Ovice-governador está em- 
penhado em garantir a vitó- 
ria de Doria na disputa con- 
tra Eduardo Leite, povernador 
do Rio Grande do Sul A def 
nição do PSDB acabou atra- 
sando devido 20 fiasco como 

icativo de votação nas pré- 
vias do último domingo (21). 

Inicialmente, auxiliares pa- 
lacianos defendiam que Bolso- 
naro aguardasse a resolução 
da disputa antes de se decidir 
porum partido qu candidato, 
Valdemar aguarda a realiza- 

vão das prévias pará ter uma 
conversa definitiva com Gar 
cia, mas já indicou que rom- 
perá o acordo, 
Bolsonaro defende onome 

do ministro Tarcísio de Frei- 
tas (Infraestrutura) para po- 
vernador apesar de o próprio 
resistir a essa possibilidade. 
Ao deixar o Palácio do Pla- 

nalto nesta terça-feira, 0 se- 
nador Wellington Fagundes 
(PL-MT) disse que na quarta- 
feira (24) haveria reunião no 
partido para tratar dos ajus- 
tes finais daida do presidente. 
Segundo o parlamentar ali- 

ado de Bolsonaro, o palanque 
paulista estava “totalmente 
encaminhado”. "São Paulo 

Queiroz diz que sonha 
em voltar a ser amigo 
de Bolsonaro 

O policial aposentado Fabricio 
Queiroz, acusado de operar 
esquema de devolução de 
salários no gabinete de Flávio 
Bolsonaro (Patriota-RJ) na 
Assembleia Legislátiva do Ri, 
afirmou que sonha em voltar 
a ser amigo do presidente Jair 
Bolsonaro “Se Deus quiser 
vou provar a mirha inocência 
Meu sonho é voltar a ter 
amizade com o presidente, 
disse ao SBT. O ex-assessor 
de Flavio afirmou que, desde 
a divulgação do escândalo 
da “rachadinha”, nunca mais 
falou com Bolsonaro ou com 
o senador Ele disse que O 
advogado Frederick Wiassef 
o abrigou em Atibaia (SP) 
para proteger 6 presidente 
Segundo Queiroz, ele saiu 
do Rio porque queriam 
mata-lo. “Seria queima de 
arquivo para cair na conta do 
presidente, como aconteceu 
como capitão Adriano [da 
Nobrega, morto durante 
operação da PM na Eahia]" 

provavelmente (terá) a com- 
didatura do ministro Tarci- 
sio como candidatoao gover- 
no pelo PL, afirmou. 
Apesar da fala do senador, 

integrantes do PL emSão Pau- 
lo ainda resistem ao lança- 
mento de Tarcisio ao gover 
no e querem que ele saia can- 
didato ao Senado por Goiás, 
onde o ministro tem chances 
reais de ser vencedor. 

já no Rio de Janeiro, segun: 
do Fagundes, o PL deve Jam: 
car à reeleição o governador 
Cláudio Castro (unico mem 
bro do PL à frente de um es- 
tado), numa chapa com Ro- 
múrio para à Senado. 
A bancada do partido no Se- 

nado tem um almoço na quar 
ta-feira para disçutir a filiação 
do presidente é palanques re- 
gionais, Eleger parlamentares 
para a Casa é uma das priori- 
dades de Bolsonaro em 2022. 
Ovice-presidente Hamilton 

Mourão (PRTB) chegou a ser 
cotado para disputar um dos 
cargos no Rio de Janeiro, 
No PL, havia uma resistén- 

cia em palanques no Nordes- 
ve à chegada de Bolsonaro. No 
Piauí, por excemplo, o partido 
é aliado do governador petis- 

PEC que reduz idade de aposentadoria de ministros 
do Supremo e beneficia presidente avança na Câmara 
Washington Luiz 

Brasíuia ACC] (Comissão de 
Constituição e Justiça) da Cà- 
mara dos Deputados apro- 
vou nesta terça (23) uma PEC 
(proposta de emenda à Cons- 
tituição) que reduz a idade de 
aposentadoria de ministros 
do STF (Supremo Tribunal 
Federal) de 75 para 70 anos. 
Se o texto for aprovado co- 

mo está pelos plenários da 
Câmara e do Senado, os mi- 
nistros Ricardo Lewançdins- 
kie Rosa Weber, que têm ho- 
je 73 anos, teriam de se apo- 
sentar Caso isso ocorra até O 
fim de 2022, o presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) po- 
derá indicar mais dois inte- 
grantes para a corte. 
De autoria da deputada Bia 

Kicis (PSL-DF) a proposta res- 
tabelece as regras antes de en- 
traremvigora PEC da Benga- 
la, promulgada em 2015. O tex- 
to elevou a idade de aposenta- 
dorta compulsória para os mi- 
nistros de todos às tribunais 
superiores de 70º para 75 anos. 
Na época, a mudança foi 

considerada uma retaliação à 
então presidente Dilma Rous- 
se (PT), que poderia ter a 
chance de indicar cinco no- 
mes para o Supremo. 
A decisão da CC] desta ter 

ca ocorre duas semanas de- 
pois de oSTF proibir o paga- 
mento das emendas de rela- 
tora deputadose senadores. 
Esses recursos eram mane- 
jados por governistas com 
apoio do Palácio do Planalto 
às vésperas de votações im- 
portantes para o Executivo, 
Contraditoriamente, na 

mesma sessão, os deputa- 
dos aprovaram de ferema sim- 
búólica uma outra PEC que am- 
plia de 65 para 70 anos a tda 
de múxima para indicação de 
ministro do STF A mudança 
também será aplicada a minis- 
tros do ST] (Superior Tribunal 
de Justiça), do TST (Tribunal 
Superior do Trabalho) e jui- 
zes dos TRFs (Tribunais Regi- 
onais Federais)e TRTs (Tribu- 
nais Regionais do Trabalho). 
Qautor da proposta, Cacá 

Leão (PP-BA), justifica que se 
trata de um ajuste para com 
pensar o aumento da apo- 
sentadoria compulsória que 
ocorreu com a PEC da Ben- 
gala. Porém, caso a propos- 
ta de Kicis passe a valer, um 
indicado aos 70 anos não te- 
ria como exercer a função. 
Nos bastidores, a iniciativa 

élida como forma de viabili- 
zar a indicação ao SIF de no- 
mes que já completaram ou 
estão prestes a fazer 65 anos, 

A CC] avalia apenas a ad- 
missibilidade da PEC, sem 
analisar o mérito. Isso deve- 
rá ser feito por uma Comis- 
são Especiale pelos plenários 
das Casas. Para ser promul- 
gado e passar a valer, o texto 
precisará do apoio de:j08 de- 
putados e de q2 senadores. 
A propostaque reduz a ida- 

de da aposentadoria come 
çou a tramitar no colegiado 
na semana passada, ETuts TE- 

ve à discussão interrompi- 
da e adiada depois de a opo- 
sição pedir vista para anah- 
sar o texto, Para parlamen- 
tares contrários ao gover- 
no, à PEC toi interpretada 
como uma manobra para 
dar mais poderes a Bolsonaro. 
“Isso vai fazer com que al- 

guns ministros do STF dei- 
xem o Supremo já no próxi- 
mo ano ou até antes disso, 
e o presidente Jair Bolsona- 
ro possa indicar ministros 
seus, porqueele fala isso. Ele 
indicou um ministro que ele 
diz que é O seu, que é minis- 
tro dele, É uma afronta ao 
povo brasileiro” disse Gleisi 
Hoffmann (PT-RS). 
A oposição ainda apresen- 

tou requerimento para reti- 
rar o item da pauta e tentou 
obstruir a votação, prolon- 
gando as discussões. Foram 

mais de três horas de debates. 
Para garantir a apreciação da 
PEC, o presidente da Casa, Ar 
thur Lira (PP-AL), seguróu o 
início da sessão deliberati- 
va, Caso o plenário imicias- 
se às votações, a reunião da 
CCJ teria de ser interrompida. 

“Essa PEC não tem nada de 
vingança, ela é necessária pa: 
rá que possamos corngir um 
erro de uma disfuncionalicda- 
de que permite uma vitalici- 
edade de ministros do STE”, 
uisse Carlos Jordy (PSL-RI), 
deputado aliado do governo. 
Bolsonaro já fez duas indi- 

cações para a corte. O primei- 
ro foi o ministro Kassio Nu- 
nes, que tomou posse há um 
ano, após aposentadoria de 
Celso de Mello. 
O segundo foi André Men- 

donça, ex-advogado-geral da 
União. O nome dele chegou 
ac Senado em julho deste ano, 
mas enfrenta resistência do 
presidente da CC] da Casa se- 
nador Davi Alcolumbre (DEM- 
AP), que ainda não agendou 
asabatina do indicado. 
Senadores também temem 

que Mendonça, que é pastor 
da Igreja Presbiteriana, sejã o 
ministro “terrivelmente evan- 
gélico” prometido por Bol- 
sonaro e não atue de forma 
independente. 

tá Wellington Dias. 
Uma das consequências da 

filiação de Bolsonaro é que de- 
putados críticos ao governo 
podem deixar o partido Se 
gundo relatos, Valdemar pe 
diu que parassem com criti- 
cas públicas ao presidente e 
ameaçou de expulsão. 
O principal nome de opo- 

sição é o vice-presidente da 
Câmara, Marcelo Ramos. "Só 
tenho uma certeza: respeito 
qualquer decisão do partido, 
mas não estarei no palanque 
de Bolsonaro”, disse Ramos. 
Integrantes do PL reconhe- 

cem, porém, que, apesar da 
decisão desta quarta, às palan- 
ques estaduais de outras regi- 
des do país, como no Nordes- 
te, só serão de fato definidos 
DO prÓXINO ano, CASO a Cais. 

Pelo acordo em construção 
com Bolsonaro, o vicenacha- 
pa do presidente seria do PÊ 
partido que também nepoci- 
ou a entrada do mandatário, 
O presidente do PE Ciro No- 

guetra, chegou a alinhavar a 
filiação do presidente, mas o 
Nordeste ainda resistia, 

Por fim, Bolsonaro preferiu 
o PL para assegurar que a si- 
pa vapolasse em 2022 e tam- 
ém por ser um partido com 

menos caciques individuais, já 
que a influência de Valdemar 
na da é enorme. 
Hoje o PL tem 43 deputa- 

dos. Com a chegada de Bol- 
sonaro, Valdemar quer alcan- 
car uma bancada de no mini- 
mo 65 parlamentares. Eleger o 
maior mimero de deputados, 
além de fortalecer o partido 
no Congresso, garante uma 
maior fatia do fundo eleitoral, 

Presidente minimiza 

censura na ditadura e 

diz que TSE faz pior 

erasita O presidente Jair Bal- 
sonaro (sem partido) mini- 
mizóu nesta terça-feira (23) a 
censura à imprensa durante a 
ditadura militar (1964-1985) e 
disse que são mais graves as 
ações recentes do TSE (Tribu- 
nal Superior Eleitoral) contra 
os criticos da urna eletrônica, 

“É um absurdo o que acon- 

FOLHA DE S.PAULO + = + 

tece por aí nessas questões. 
Você pode criticar tudo, o pa- 
pa, quem você bem entender, 
Agora, não pode criticar um 
sistema eleitoral?” afirmou à 
Rede Correio Sat, da Paraiba. 
O presidente fez a compara- 

cão entre os dois periodos aú 
questionar decisões da corte 
eleitoral de desmonetizar per 
fis nas redes sociais que pro- 
movem fake news. 

Ele também citou à cássa- 
ção do bolsonarista Fernan- 
do Francischini (PSL-PR) do 
cargo de deputado estadual, 
motivada por vídeos com acu- 
sações de fraude nas umas, 
“Esse tipo de censura não 

existia no periodo militar. O 
que não era permitido, multas 
vezes, era uma matéria ser pu- 
blicada, daí o pessoal botava 
uma receita de bolo ou espa- 
covazio” afirmou Bolsônaro, 
O presidente disse que os 

textos eram vetados pelo go- 
verno militar por serem usa- 
dos para “dar recado”. 

“E porque eles davam reca- 
dos, naquela época, para os 
seus comparsas aqui no Brasil 
através daquele tipo de maté- 
ria Então por isso que houve 
a censura naquele momento”, 
disse Bolsonaro. “Mas nem se 
compara como que está acon- 
tecendo no momento aquino 
Brasil” afirmou ainda, 
O periodo da ditadura mi: 

ditar fol marcado por perse- 
guições 4 imprensa. À censu- 
ra fazia parte da máquina de 
vigilância e repressão monta- 
da pelos militares. Era proibi- 
da manifestação que desagra- 
dasse o regime, tanto nos jour 
nais quanto nas artes ou mes- 
mo em salas de aula, 
Bolsonaro é defensor da di- 

tadura militar, bajula o coro- 
nel Carlos Alberto Brilhante 
Ustra, um dos principais sim- 
bolos da repressão e da tortu- 
rá do periodo, e propôs que O 
Enem tratasse o golpe militar 
de 1964 como uma revolução, 
como revelou a Folha. 

Na mesma entrevista, ele 
disse que direcionou as criti- 
cas ao corregedor do TSE, o 
ministro Luis Felipe Salomão, 
e “alguns úutros* membros da 
corte, como aqueles que vota- 
ram para cassar Francischini, 
pr chegou a promo- 

veratoscom incitação golpis- 
ta no 7 de Setembro para de- 
fender, entre outras pautas, 
aadoção do voto impresso. 
Depois o presidente mo- 

dulou o discurso e passou a 
afirmar dos apoiadores que 
às eleições de 2024 são con- 
fáveis, pois o TSE (Tribunal 
Superior Eleitoral) criou um 
grupo, que inclui as Forças 
Armadas, para acompanhar 
o processo eleitoral, MV 

Aras é convidado a explicar para o 
Senado rumos do relatório da CPI 
amasíuia A Comissão de Direi- 
tos Humanos e Legislação Par- 
ticipativa do Senado aprovou 
nesta terça (23) convite pa- 
ra que o procurador-geral da 
República, Augusto ras, ex- 
plique às encaminhamentos 
que deu às propostas de in- 
diciamento presentes no re- 
latório final da CPI da Covid. 
O requerimento, de auto- 

ria do senador Randolhe Ro- 
drigues (Rede-AP) vice-prest 
dente da CPI, diz que a lei pre- 
vê prazo de qc dias para que 
o procurador geral “adote as 
providências cabíveis” quan- 
to ao relatório final, 
A noite, nesta terça, a PGR 

(Procuradoria-Geral da Re- 
pública) divulgou nota dizen- 
do que Aras foi surpreendido 
com o convite, e que “sem 
pre esteve e estã aberto a re- 
ceber integrantes do Park- 
mento, caso das comissões, 
para tratar de assuntos de in- 
teresse do pais e não seria di- 
ferente em relação aos resul- 
tados da CPI” 
A CEI toi encerrada no dia 

26 de outubro, com aprovação 
do relatório final do senador 
Renan Calheiros (MDB-AL). O 
documento pediu indiciamen- 
to do presidente Jair Bolsona- 
TO é outras 77 pessoas, entre 
elas três filhos do chefe do 
Executivo, ministros, ex-mi- 
nistros, parlamentares, lobis- 

tas, empresários e médicos. 
Emvideo divulgado na oca- 

sião, Aras afirmou: “Havere- 
mos de fazer um bom traba- 
lho”. “Lrraças ao trabalho da 
CPI, já temos várias investi- 
gações em curso, ações de im- 
probidade, denúncias já ajui- 
zadas, afastamento de autori- 
dades estaduais e municipais”, 
disse, acrescentando que as 
conclusões seriam tratadas 
com a “agilidade necessária”, 
Ainda nesta terça, a PGR in- 

formou que Aras se manifesta- 
rá no dia 27, quando cormple- 
ta um meés da entrega simbá- 
tica do documento, sobre as 
providências em andamento, 
Há duas semanas, à PGR dis- 

se que no dia q concluiu o re- 
cebimento dos quatro terahy- 
tes de dados da CPI e que di- 
ligências investigativas sobre 
as autoridades dependiam da 
análise do material. 
Os membros da CPI, reuni- 

dos em um observatório da 
pandemia, já haviam estabe- 
lecido como estratégia para 
avançar as responsabiliza- 
ções aumentar a pressão so- 
bre Aras, ameaçando convo- 
cá-lose não avançasse com os 
encaminhamentos. 
Diferentemente da convo- 

cação, de presença obrigatô- 
ria, autoridades não são obri- 
gadas a ir se convidadas. 
Renato Machado 
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Ud iii da águia Ego siiicims 

(8) CREA-SP 
dinda du as sms APRESENTA 

QUARTA-FEIRA, 24 DE NOVEMBRO DE 202 AS 

Estúdio FOLHA : 

Crea-SP coloca profissional no 
centro do processo de inovação 
Transformação otimiza o relacionamento e amplia a eficiência na prestação de 
serviços por meio de novas ferramentas tecnológicas e soluções inteligentes 

m process de cvolução 

cima, odiado tua 

atual gestão e potencia- 

fraco dic hotigo de 202, esta cm 

curso po direa-SP [Lonselho Re- 

gana de Engenharia é Agrono- 

ande São Pador À bransbirisa- 

cão cadaleti do no de recursos 

e ferramentas digitais. emmeol= 

tidas rias pena hi cabia 

cede gesticagãe Cobnca ns pressas 

No cemtiro. Eita estas dlrnnndsoo, 

o Crea ni e Lorna tura 

veferóncis po serviço publico, 

“Petite vestida em pro- 

fetos que oflindigar e acelera 
um hobuiiozi Cet pipa o it 

et planes pur iricigaadas rd titia 

gestão brunspoarente e colabo= 

ralos, uslabelçver qria 

de Mucalização Feitio favas the 

cm serviços ágeis e fiteligentes, 

promover a copocitação prolis- 

dona! e estar ce cs breiiuane= 

são com as crmpresasgom poder 

público”. afirma vinicins Mare 

chese. presidente do Criss 

Esse processo de mmiiilines 

bem coro Fremdanõe nto Sae 

pilação da fiecalização v mês 

Mania da prestação dis semi 

Ceu, qua sei, ha iuiarhediroa us Ry 

moema se modo hotoi com a 

selecao é Col ds paira Pça dra 

nos quo Pe presenta 

agem quarto clio 

quado do topen=SE a uheriiia 

de quo canal ade comupiloa- 

cânca instauração de proces 

sos che inovação em honhos 

us Setires, CAqiuisfiinais 

em inboiilivas clabora- 

das a partir do contei- 

Lo de open innovation 

um formato de inovação 

aberta que envolve lendas 

cs calmris interessa 

pelas ses do Crea-SP As 

dinadaoaiaçãoo aqui Drnigado denis io = 

dates ash e Rir lg at proc heh 

decir coriprarti themes cho 

dnornençãões E de cxpertencias 

cblre palledotade po pistolas 

é cedalradores do Cininselro”, 

escplhes Manelnene. 

Segundo ebe, o objetivo perin- 

cipal é trazer o profissi paira 

q centro des ileciaões. “Eleliva- 

tios projetos due coneolidaro 

esse intercâmbkor entre o Cion= 

velho e as profisções da área 

tecnológica Unstilninmos plata- 

forte Cacio O dota 

elos pira fiada mais COM E CO 

do purtal de serviço. (ue petime 

as principais bnforinsaçãos dliy= 

pombalina queda dpeai=d! che 

dudiagae brasa dao eçã o poeira tira 

do comme imigalhoa qua 

cado ide eimllpcindo dé Jjiis= 

plemmentou a Minerea, vlmtliol 

dispomivel qua silo como permita 

de seteiçõs para aleguler us pro- 

“Pare Moinhos 

à Urcalah, plataforma que mia- 

Elustogmala 

pela conccia pessoas, sbartips. 

Cinproesas & organizações para a 

resolução che desafios estrabe gi- 

cos de mancira ágil” (leia texto 

or ado) 

cano cho Comites 1 

Comselho contaconto Urca lapa- 

cia, programa de aprimoranen= 

toque oferece cursos, meorkabiogs. 

palestras é pós-gradtção cm 

parceria coro instituições de en- 

sino renomadas. à preços acesa 

iransfor= | 

À dd 
sm 

O 

Tornar 0 Crea-5P relerência em ingvação 
e eficiência em serviços, oferecendo uma 

platatorma completa de soluções que 
atentam os profissionais das engenharias, 
agronomia, geociências e Lecnólogos 

LC] 
> Digitalização de processos 

-> Tecnologias para a fiscalização 

»> Novos canais de atendimento 

> Ampliação de serviços para mas 

eficiência e agilidade junto 205 

profissionais, empresas e sociedade 

055 PILARES DA TRANSFORMAÇÃO 
"> Gesião lransparente é colab pralima 

"> Fiscalização digital 

“Serviços ágeis é inteligentes 

Capacitação profissional 

> Conexão com empresas é governos 

-» [rea Capacita 

>> Gustema de pagamento par Pix 

Carteira proficsióna! digital 

- Novo portal de serviços 

+» Novas soluções de alendimento 

veis posa cs perofiesdo- 

mods registrados. 

“Essas sido nO algunas 

dos pass cntrégas desdi 

ano que potencializam o ol 

jetivo do Cres=Sh do Dompeiihal 

as 

pBto me 

diga q Eai honda 

o pcs E! CRB pIATI 

emccrra dhenhe ho é pie dus 

podeis. A Eramsformação É 

gradual e oevolul crganicanento 

a til equi ais trate eia 

astriilachas" elis Marchese, 

O processo de mudança do 

Lreac&P está registrado nos 

tres episódios do documentário 

Por Dentro da Transformação 

do Crea-SPo O episíndio 1 está 

disponivel no câmal do Vortuhe 

Lreash. 

KEQETE A CÂMERA DO 
SEU CELUAR PARA TER 

BESSA MO CONTENDO 

ER À TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO CREA A se | [ 

Plataforma criada para 

alavancar à inovação é 

à transtormação digital 

q 
Objetivos 

=> Comeclas pessoas, 
organizações e startups 
para estimular à 
vurgimento de iniciativas 
que melhorem a vida 
da veciedade 

> implanta soluções 
gue olimizem as lasetas 

inerentes ao Crea-5P 

> Estimular a troca 

de conhecimento é 
de boas práticas pata 

potencializar um amisiente 

de desenvolvimento 
permanente 

>> Aceletar ouso de 
soluções tecnológicas para 
resolver desafios do setor 

Fiscalização 4.0: Ampliar à 

inteligência da fiscalização 

por meio de novas tecnologias 

para tarmar 0 processo mais 

eficiente 

Eficiência Queracional: Qlinaizar 

à eficiência com tecnologias 
que contribuam com as gestões 

de recursos e de riscos dos 

terviços inerentes ao (iea-SP 

Himitação do miacionamento: 

lotnar à comunicação ainda 

mais amigável por meio da 

disponibilização de novas 

canais 

Emgenheria 4.0: Procura 

sobuções mais inteligentes 

para acelerar Os avanços das 

engenharias 

idades inteligentes: Busca! 

tecnologias de supervisão 

remota, sensorização, loT e 
1A, robás, controle de energia, 

medidores inteligentes & 

tetegestão, novos modelos de 
negócios é operação de rede 

4 partir da concretização 
dos objetivos traçados, 
poderemos efetuar novos 
projetos em consonância com 
os anseios dos profissionais, 
do mercado de trabalho 
o da sociedade” 

Vinicius Marcheso, presdenia da Crea-SF 

O Crealab é um lugar de 
conexão, onde tudo vai sendo 
orquestrado para que consigamos 
chegar ao potencial máximo” 

larme! Macedo, superintendente de 

lecrologia e Irovação do Crea-SE 

EstúdioFOLHA: > Ateliê de produção de conteúdo em todas as plataformas | 

CrealLab acelera 

à resolucão de 

desafios estratégicos 

Direi plataforma criack pur jin> 

prlsiomir a incaação cd trans 

fesrtinciaçõãos eligitad cho Lipca=M! ci 

decano pesa cirjpuedisigios E 

cinpiresas juri pt bre alrseldos 

estrado de forma avi c iho- 

sacbora. beso o Crealah, mm dis 

eomempapalons alo prices de Liratia= 

Piura ajudo desia crr) Clio PRF 

Eae Phil de Erpsenlarko 

e Agieduoiia de Sião Pinho 

“o Crealah qmusceu com O 

úlgetivu de oferecer snlições, 

acelerar é gerar valor para as co- 

genhariis agronomia e geuciea- 

cias, de forma a conedtar pessoas. 

atm bugs. 

para penca co fuluiro”, afirma ba= 

acute e hig teclts 

El Mactchoa, perito bene ade 

Teciologkre [uireição da Cren=SP, 

Macedo acemdadeira apto tuna 

dos diferegs its do Crcalgal é a 

pueda desse cormmestatermmi “A 

parthr essa indcialhva, comse- 

ANP ETU E a TR LET ET TO 

emplbolbcr Loilos vs alorés ch- 

venho Adi, cmmipliainas O 

alcanes das ações do Crca-&P, 

chegando io joven prodiasdoann) 

e ds empresas parcelras" diz. 

A Frente do projeto está ima 

Compeclho que conta cum q5 mail 

empresas oe murada de gor ini) pro- 

Fiestonaks quis esta coneciado a 

uniive raiado eriliciides che chao, 

dgãos puihlices, bem cho Cnndea 

Oceano Pecberal do Engenharia 

e Agronomia) edemals Opens 

Esse conssistena de imunia= 

ção oferece a possibilidade e 

Ines giovis pio ciguas de Leo 

tacada éioa Does protege bolha ganda 

quad a comendo cnlre niver 

hlmdes, jovens cngenhudros 

emupresas, di Crevalalo o csge lu- 

ger de convergéncia, oiude hua 

vai serio crepes trade para que 

consigamos chegar ao potencial 

nNaciocintaa, * 

Segundo Macedo. à iinivação 

está no DMA dega nova fase do 

Crea-SP: Exa processo pente 

a uma visão de futuro, a cntem- 

der como ser mais ciicientes e 

derar ferramentas que simyplifi- 

quem à vida do colihorador. de 

quero esta tro dia a dia por leis 

dos servições que entregamos dos 

profissionais” 
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poder 

O bicentenário do blá-blá-blá 

QUARTA-FEIRA 24 DE HOVEMBRO DE 2071 

O radical quer radicalizar, mas trabalhar que é bom, nada 

Elio Gaspari 
Jornalista, autos de encovolames sobra a históra do regare milita entre ebes “A Ditadura Encurralada” 

Ocupitão não quer que se tra: 
te o 41 de março de 1964 co- 
mo golpe militar. Prefere fo- 
lar em revolução. O senador 
Paulo Paim quer colocar o no: 
me do marinheiro João Cún- 
dido no Livro dos Heróis e He 
roinas da Pátria pelo seu po- 
pelna Revolta da Chibata, de 
1910, mas às comandantes da 

Marinha objetam. Arquimen- 
tam que nado justifica uma 

insurreição, 
Os intolerantes de 2021 mi- 

litam em conflitos do passa- 
do, expondo o má qualidade 
do debate em torno da bela 

História do Brasil. 
Até ai, tudo não passaria de 

um exercicio de autoritarismo 
em torno da memória, mas 
vul-se dos fatos € se vê que só 
na semana passada a Secreta 
ra de Cultura anunciou q cri- 
ução de uma linha de crédito 
de K$ 600 milhões para as co- 
memorações do bicentendrio 
da Independência. 

Desde julho o cineasta Jost 

as Teófilo vinha reclamando 
dessa inação. Afinal, subia-se 
hái9o unos que no dia 7 deSe- 
tembro do ano que vem o Bro- 
sil comemoraria seus dois sé- 

cultos de existência. 
Quem quiser chamar o 39 de 

murço de 1964 de golpe que 
chame. Quem quiser homena- 
gear joão Cândido que o home 
nageie. A objeção dos coment 
dontes da Marinha pode ser he 
gítima, mas falta explicar por 
que se deu o nome do atmiran- 
te Saldanha da Gama do lindo 
navio-escola da Força. 
Saldanha insurglu-se contra 

o gueemo de Floriano Peixoto, 
aderiu à revolta federalista do 
Rio Grande do Sul e foi degola- 
do num combate, em 1895. Se 
us qlmirantes não tivessem se 

rebelado contra Floriano, tal- 
vez ele não tivesse convocado 
eleições. Se vs marujos de jo- 
do Cândido não tivessem se re- 
belado, a chibata não terto st: 
do abolida em gre 
O Brasil já viveu tempos de 

tolerância. Em 1862, quando 
d, Pedro 2º viajava pelo Nor 
deste, os fofoquetros do Paço 
contaram lhe que o almirante 
Marques Lishoa, comandante 

do barco que o conduzia, des- 
cera ma localidade de Taman- 
daré paro visitar o túmulo de 
seu irmão que morrera com- 
batendo o governo de Pedro 

1º Pior queria transladar seus 
restos parg o Rio, 

U imperador tratou do caso 
e decidiu dar-lhe o titulo de 
Bardo de Tamandaré. Vinte 
e nove anos depois, quando 
um golpe militar destronou 
e desterrou d. Pedro, o então 

Marquês de Tamandaré, que 
ficara no Poço durante todo 
o dia 15 de novembro, aju- 
dou q claudicante impéra- 
triz o embarcar. 
O que diferencia a intolerân 

ciu de hoje das outras, passo- 
dus, é q laborfobia, O radical 
quer radicalizar, mas trábo- 
lhar que é bom, nada. 
O bicentenário vem ate, pe 

lo que sé vê O qurerno na- 
da fez. Em 1922, 0 presiden- 
te Epitácio Pessoa celebrou a 
data com muitas iniciativas, 

inclusive uma exposição tn- 
ternacional, 

Emig7a general Emilio Me- 

dici patrocinou uma patrioto- 
da com os restos de d. Pedro 1º 
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mas bormou algumas iniciati- 
vas culturalmente relevantes. 
Agora, de Brasília só vem 

silêncio, 
Pena, porque o governador 

lodo Dora há tempo prepara 
u reinauguração, em grande 
estilo, do Museu do Ipirangu, 

Em setembro de 2022, em 
plena campanha eleitoral, se 
vencer as prévias do PSDB, 
Doria terá o que mostrar € 
Brasília ficará chupando o 
dedo, repetindo que em q1 de 
março de 1964 houve uma re: 
volução. 

Ela cassou o mandato de de 
putado do pai do governador, 
que havia batalhado na CRI 
junto com seu colega Rubens 
Paiva que investigava a cor 

rupção eleitoral do Instituto 
Brasileiro de Ação Democrá- 

tica, cujo guru deixou o Bra- 
sil e morreu muito tempo de- 
pois, nos Estados Unidos. Ru- 
bens Paiva foi assassinado no 
DOI do Rio de Janeiro. 

| bom, Elo Gaspan, Janio de Freitas | ses. Celso R. de Barros | TER. Joel Rida Fonséca | gua. Elio Gaspari| qui, Conrado H. Mendes | SEX. Reinaldo Azevedo, Angela Alonso, Silvio Almuida [sáo. Demetrio Magnoll 

Falas de Lula assustam os que 
o querem moderado em 2022 
Descontada como escorregão, posição sobre Nicarágua provoca ruídos 

Igor Gielow 

sãorauio Aliados de Luiz Iná- 
cio Lula da Silva que apostam 
numa versão moderada do pe- 
tista para a disputa do Planal- 
to em 2022 ligaram os sinais 
de alerta comas mais recentes 
falas do ex-presidente, 
O mais novo ponto de con- 

tenda é a ditadura nicaraguen- 
sede Daniel Ortega, que acaba 
de ganhar um quarto manda- 
tocomo presidente de facha- 
da, com vários rivais encarçe- 
rados no processo, 
Em entrevista no fim de se- 

mana ao jornal espanhol El 
Pais, Lula comparou o tem- 
po de Ortega no poder (13 
até aqui) aos termos de An- 
vela Merkel como chanceler 
alemã, cargo equivalente ao 
de primeira-ministra do pais. 

“Por que Angela Merkel po- 
de ficar 16 anos no poder e 
Damiel Ortega não? Por que 
o Felipe González |primeiro- 
ministro da Espanha de 198 
a 1996] pode fear 14 anos no 
poder? Qualé a lógica”, ques- 
tionou o ex-presidente, 

Lula está em um giro euro- 
peu, no qual buscou estabele- 
cer suas diferenças com o ri- 
val Jair Bolsonaro (sem parti- 
do) encontrou-se com o presi- 
dente françés Emmanuel Ma- 
cron, além de outras autonda- 
des europeias, e volta ao Bra- 
sil nesta semana. 
O caso não é isolado e tem 

Jarântido água ao moinho 
iboiaristo é de outros n- 
vais em redes sociais. À ele 
se soma à constante defesa 
de outra ditadura de esquer 
da, a cubana, particularmen: 
te a ormússão de Lula em rela- 
ção aos protestos contra o re- 
gime, alvo de dura repressão 
ao longo dese ano, 

Até aqui, o petista não fez 
nenhuma crítica às ações do 
governo de Miguel Dias-Canel, 
o sucessor dos irmão Castro, 

que logrou suprimir atos no 
dia 15 passado com prisões e 
intimidação de opositores. 
Hã outros temas no paco- 

te, como a questão da regu- 
lamentação dos meios de co- 
municação, que desde seu pri- 
meiro mandato é uma obses- 
são petista como a tentativa 
de criação do Conselho Fe- 
deral de Jornalismo em 2004 
exemplifica. 
A relação do PT, Lula em 

especial, sempre foi arestosa 
com a imprensa. Piorou 20 
longo do processo de impe- 
achment de Dilma Rousseff, 
em 2016, e na cobertura das 
descobertas de corrupção em 
seus governos pela Operação 

O ex-presidente Lula durante entrevista 
ao jornal El Pais mestedução/Lula no ternser 

Lava Jato, iniciada em 2013 € 

enterrada neste ano, 
Os petistas se dizem perse- 

guidos ideologicamente, par- 
ticularmente pelo ex-juiz sim- 
bolo da ação, Sergio Moro, 
Em um artigo publicado na 

Folha em setembro, a presi- 
dente do PT, Gleisi Hoffmann, 
voltou ao tema com tintas 
mais técnicas. No mês seguin- 
te, foia vez de Lula tentar tirar 
obode da sala, dizendo que a 
regulamentação era assunto 
pará o Congresso, 

Esses repentes do “velho Lu- 
la” traem seu DNA político e 
servem como discurso inter 
no para os setores do PT que 
ainda adotama visão de mun- 
do anterior à queda do muro 
de Berlim, quando acabou o 
dito socialismo real no bloco 
soviético do Leste Europeu. 
A fala da própria ex-presi- 

dente Dilma nesta semana 
defendendo a ditadura co- 
munista chinesa como uma 
“luz” em meio à “decadência 
e escuridão” do Ocidente foi 
outro sinal desse atavismo es- 
querdista da sigla. 
Mas alguns destes aliados 

se mostram de toda maneira 
preocupados com o que cha- 
mam de amplificação negati- 
va, em particular no mundo 
virtual que não existia desta 
forma quando Lula foi presi 
dente de 2007 a 2C1D. 

Para eles, o Lula de aç92 de- 
ve ser 0 que se mostrou em um 
jantar no dia 30 de outubro na 
casa do advogado Pedro Ser 

rano, em São Paulo, Estavam 

presentescerca de 50 estrelas 
de bancas da capital. 
O petista discursou como 

ummoderado, ao melhor es- 
tio do “Lulinha Paz e Amor” 
da campanha de 2002, que O 
levou pela primeirá vez ao Pa- 
lácio do Planalto. 
Prometeu lutar pela reuni- 

ficação do pais, que vê cindi- 
do devido ao govemo de di- 
visões promovido por Bolso- 
naro, e disse que irá conver 
sar com empresários e tam 
bém coma imprensa. 
De forma mais simbólica, 

disse que seus ção dias na ca- 
deia foram uma injustiça cau- 
sada por Moro e pela Liva Ja- 
to, mas que não poderia pau- 
tar seu governo por vingança. 

Os ouvintes eram majorita- 
namente simpáticos 20 PT, 
muitos deles como o anfitrião 
integrantes do influente gru- 
po de advogados Prerrogati- 
vas, ponta de lança no emba- 
te com Moro. 
A considerar seu discurso de 

entrada na disputa de 2053, 20 
filiar-se ao nanico Podemos, 
Moro vai tentar carimbar o 
combate contra si como uma 
luta promovida por defenso- 
res da corrupção. 

Mas havia também elemen- 
tos neutros, que relataram à 
mesma impressão de um Lu- 
la buscando ampliar pontes. 
O tema Moro é um assunto 

pontuado em conversas de 
petistas e de potenciais alia- 
dos de Lula em 2022. 

Por que Angela 
Merkel pode ficar 
16 anos no poder 
e Daniel Ortega 
não? Por que 0 

Felipe González 
[primeiro-ministro 

da Espanha entre 
1982 e 1996] pode 
ficar 14 anos 

no poder? Qual 
é a lógica? 
qe 
em entrevista ao El Pais 

Eu não posso julgar 
o que aconteceu 
na Nicarágua. No 
Brasil, eu fui preso, 
eu era considerado 
presidente da 
República eleito e 
fui preso. Fiquei 
são dias na cadeia 

para que Bolsonaro 
fosse eleito. Eu 
não sei O que as 

pessoas fizeram 
para ser presas. 
|...] Se o Daniel 
Ortega prendeu a 
oposição para não 

disputar a eleição, 
como fizeram 

no Brasil contra 

mim, ele está 

totalmente errado 

Lula 
após réplica das reporteres 

apontando que Ortega 

prendeu opositores 

Se hã os que o consideram 
na eleição algo bom porque 
reforçaria o discurso de Lula 
após o Supremo Tribunal Fe- 
deral ter julgado o exe juiz por 
cial, outros temem o óbvio; o 
tema dos malfeitos ocorridos 
em seus mandatos seria nova- 
mente esmiuçado. 

Esses petistas mais mode- 
rados reconhecem que há um 
público interno mais radical 
no PT, mas consideram que 
as falas de Lula são escorre- 
gões de fácil correção. 

Ressaltam que, ao El Pais, 
ele tambem disse que Orte- 
ga estaria totalmente erra- 
Use as prisões de rivais fos- 

sem políticas. É que foi Lula 
quem mandou Gleisi desau- 
torizar nota da Secretaria de 
Relações Internacionais da si- 
gla que exaltou a vitória elei- 
toral do ditador. 
Sobre Cuba, os argumen- 

tos são menos persuasivos € 
sempre se voltam à desbota- 
da tese de que tudo o que se 
passa de ruim na ilha caribe- 
nha é culpa do embarpo im- 
posto pelos americanos hã 
seis décadas 
Por fim, dentro do PT, hã as 

correntes que rechaçam o que 
consideram concessões para 
governar. Essa pressão mais 
radical pode não ser majoritá- 
ria, mas existe e se ampara no 
potencial eleitoral do petista 
Tal dinâmica de tensão per 

passou os governos federais 
petistas e remonta às origens 
do partido como administra 
dor importante, na conturha- 
da gestão na Prefeitura de São 
Paulo de 19Ãg a 1992. 

Para dois lideres de parti 
dos próximos de Lula, há um 
ônus desses episódios óbvio, 
a famosa casca de banana pro- 
curada do outro lado da rua, 
embora achem que haja exa- 
gero da imprensa. 

Por outro lado, ponderam, é 
dificil tirar um rótulo em tem- 
pos de comunicação imedia- 
ta, ainda que Lula tenha se es- 
merado em sair pela tangen- 
te acerca de temas complexos 
desde que ascendeu à condi 
ção de favorito para o pleito 
do ano que vem. 
Lim deles cita a ambiguida- 

de do petista ante o impeach- 
ment de Bolsonaro. Se o PT 
assinou o pedido de impedi- 
mento e Lula sinalizou ápodo 
à ideia, é um segredo de poli- 
chinelo que o lider não foi às 
ruas ou se mobilizou de fato 
porque compartilha da leira- 
ra-de que o presidente enfra- 
quecido é seuadversário ideal 
Outro ponto lembrado é o 

Audio Brasil, defendido por 
Lulaapesar de o PT ter votado 
contra aprovar na Câmara às 
gambiarras fiscais para custe- 
ara transferência de renda na 
PEC dos Precatórios. 
Aí contudo, não hã o que fa- 

zer retonicamente: o petista é 
associado 20 programa ante- 
nor o Bolsa Famila, eecono- 
mia está no coração da cam 
panha. Sob a sombra da re- 
cessão pos-pandêmica socos 
mais pobres que sofrem mas. 

[+] 
Posições de Lula que 
causam ruído 

Defesa de ditaduras na 
América Latina Em 
entrevista no fim de 
semara ao jornal espanhol 
El Pais, Lula comparou o 
tempo de Daniel Ortega 
ro poder ra Nicarágua 
(13 até aqui) aos termos 
de Arpela Merkel como 
chanceler alema 
“Por que Argela Merkel 
pode ficar 16 anos no 
poder e Daniel Ortega 
rão? Por que 0 Felipe 
Gorzález [primeiro- 
ministro da Espanha de 
1982 a 1996] pode ficar 
idanos nó poder? Qual é 
a lógica”, questionou 

Mas petistas moderados 
ressaltam que O Ex- 
presidente afirmou 
ainda que Ortega estaria 
totalmerte errado se 
as prisões de rivais 
fossem políticas 
O PT tambem ja 
deferdeu diversas vezes 
a ditadura cubana. Lula 
se omitiu em relação 
aús protestos contra 
o regime, alvo de dura 
repressão reste aro 

Regulamentação dos 
meios de comunicação 
O tema é uma obsessão 
petista desde O primeiro 
mandato de Lula. Em 
artigo publicado ra 
Folha em setembro, a 
presidente do partido, 
Gleisi Hoffmann, defendeu 
a regulamentação. Um 
méês depois, Lula afirmou 
que era um assurto 
para 0 Congresso 
Mas antes, em aposto, 0 ex- 
presidente voltou = afirmar 
que pretende regular a 
midia caso seja eleito. 
“(Jd Tem alguns setores 
da imprensa que rão 
querem que eu volte a ser 
candidato, Porque se eu 
voltar [à Presidência] eu 
vou regular Os meios de 
comunicação deste pais” 

Ambiguidade em relação 
ao impeachment de 
Bolsonaro 
O PT assinou o pedido 

de impedimento e Lula 
sinalizou apoio à ideia, 
mas o lider rão foi às 
ruas ou se mobilizou de 
fato porque compartilha 
da leitura de que o 
presidente enfraquecido 
E seu adversario ideal 

Auxílio Brasil O programa 
foi defendido por Lula 
apesar de o PT ter votado 
contra as gambiarras 
fiscais para custear a 
transferência de renda 
ra PEC dos Precatórios. 
E petista e associado 
ao programa anterior, o 
Eolsa Familia, e economia 
está no coração da 
campanha de 2022 
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Pleito na OAB-SP discute diversidade e cotas 
Em meio à primeira eleição com novas regras, atual presidente é alvo de criticas e candidatos entram em contradição 

Renata Galf e 

Géssica Brandino 

SÃO PAULO E MOGI DAS CRUZES (5P) 
Na primeira eleição da DAB 
com cotas raciais e de gênero, 
à pauta da diversidade é um 
dos destaques entre os can- 
didatos de São Paulo, maior 
seccional do país, Neste phei- 
to, us chapas devem ter 509% 
de mulheres e pelo menos 30% 
de pessoas negras, 

Apesar de nenhum dos can- 
didatos à seccional paulista se 
dizer contra às cotas, há dis- 
cursos ambiguos e questiona- 
mentos quanto ao real com- 
promisso coma pauta. A atual 

jestão é alvo de criticas. 
Eleito em 2018 com um dis- 

curso de defesa da diversida- 
de, o atual presidente, Caio 
Augusto Silva do Santos, bus- 
cáareeleição em meio a critic; 
de dissidentes de sua gestão, 
em especial da advocacia ne- 
gra, que o acusam de não ter 
promovido inclusão concreta, 

Parte integra a hapa de [ih 

ra Cavalcanti — cinço dispu- 
tam novo mandato na eleição 

desta quinta-feira (25). 
Para a conselheira Diva Gon- 

calves Zitto de Oliveira, que 

presidia a Comissão da Verda- 
de da Escravidão Negra e re- 
nunciou para concorrer com 
Dora, a inclusão da advocacia 
negra não era efetiva. 

“Águi estamos, mas à nos- 
oz só será ou idas se esti- 

que E prí pc bo por e 

que e estão no comando” 
Em entrevista neste mês à 

Folha, Caio Santos atribuiu 
as baixas de membros de sua 

gestão à questões eleitorais, 
“ÁS pessoas que sairam do 

nosso mandato, nele USLIvE- 

ram inis LETIÇES melo E so 

resolveram sair no ano elei- 
toral”, diz. “A intenção não é 
outra senão apenas eleitoral” 

Lazara Carvalho, que foi vi- 
estdente da Comissão de 

Igualdade Racialna gestão de 
Santos, évicena chapa de Do- 
ra. Outra é Claudia Luna, que | 
tod presidente da Comissãi 
da Mulher Advogada 
ra também está nã op ; 
Apesar de parte da dissiden- 

cia estar concorrendo em ou- 
tras chapas, está nún é a regra, 
A advogada e presidente do 

Instituto Geledes, Maria Sylvia 
de Oliveira, que não está em 
nenhuma chapa e, em junho, 
deixou a presidência da Co- 
mussão da Igualdade Racial da 
OAR-SE renunciou à vaga de 

conselheira estadual citando 
falta de compromisso real da 
gestão com a pauta. “Não uso 
aquestão racial como marke- 
ting eleitoral. Qua pessoa e a 
instituição é realmente com- 
prometida com a luta antir- 
racista ou não &, disse. 
Em maio, Sylvia e colegas 

lúrameriticadas após nota de 
repúdio à chacina do Jacarezi- 
nho ser publicada pela comis- 
são então presidida por ela 
Segundo relatos, o clima na 

seccional teria ficado tenso, 

ps Inte prnrts considera 

PoE Co qi HO puTLEnto indie» 

quado e defesa de criminosos, 
Naquele mesmo mes, a sd- 

ogia e outras dez conse- 
lheiras estaduais apresenta- 
ram um ofic o perlinde provi- 
dências à presidência da 0IAB- 
SP emrelação a ofensas feitas 
por uma presidente de su! 
ção a conselheiras negrasem | 
um grupo de WhatsApp com 
mais de 150 mM 

mento ainda está na Sec 
ria-Geral da seccional sem re- 
lator. Para elas, à presidência 
foi omissa no episódio. 

Caio Santos diz que O Or 
gão “aguarda manifest: 
de ambas as partes" e que o 
próximo passo será a nome- 
ação de um relator, que leva- 

caso ao conselho. 
Sylvia diz não ter sido noti- 

ficada e crítica a tramitação. 
Segundo ela, a designação do 
relator deveria ter sido a pri- 

meira providência, 
Lazara Carvalho diz que 

também registrou buletim de 
ocorrência. “Queremos que 
Essas pessoas sejám criminal 
mente pro 
A advogada Luciana Ger 

bovic ainda integra a gestão, 
mis se posiciona como dissi- 
dencia. Ela foi uma das con- 
selheiras que assinou o ofício, 
“Nunca tivemos uma respos- 
ta. Completamente ignoradas 
Como mulher branca, eu me 

coloco ali como aliada”, diz, 
Apenas depois de as criticas 

acondução da temática racial 
por Caio Santos se tornarem 
públicas e da saída de Sylvia 
da presidência é que foi pau- 
tada a recondução da Comis- 
são de Igusldade Racial ao sta- 
tus de comissão permanente, 
promessa da eleição de 2018 

Quo Santos diz Cpu tal me- 

cida não foi tornada antes por 

que demandava alteração do 

PEQLITEE OA, A. LILI teria DOOM 

rido apenas em setembro pe- 
las mãos do novo presidente, 
que substituiu Sylvia Críticos, 
porém, apontam que o presi- 
dente já poderia ter encami- 
nhado a pauta antenormente 

Se à presença de mulheres 
e da advocacia negra na cha- 
pa era destacado como um 
diferencial em 2018, em que 
todos os candidatos à presi- 
dência da OAB-SP eram ho 
ETR TES. EMGMLHE a Santos tem Do- 

FRA O PS us ciuas mulheres 

que também levantam a ban- 
deira da diversidade 
O quadro reflete o aumen- 

to das mulheres como cabe- 
cas de chapa pelo one no pri 
meiro pleito da OAB so 
gra da paridade de gênero nas 
candidaturas, incluindo dire- 
torias e outros cargos. 
Ao todo, 22 mulheres con 

comeram às presidências das 
seccionais, ante oito do últi- 
mo pleito, Apesar disso, once 
alia WA Minos [EE LNCC DES ITA, Eee 

Corra para aproveitar os últimos dias de ofertas. 
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produtos, frete grátis e envio em até 24 horas. 
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nhuma foi eleita. 
Jáno caso das cotas raciais, 

os entraves começamnas prô- 
priasregras. Inicialmente va- 

a paracargos 
cota de q0' IS Ca- 
bou restrita à com pasiç dO pe- 
ral da chapa, após decisão do 
Conselho Federal, 
Ainda como pré-candida- 

ta, Dora criticou o fato de as 
mulheres só ocuparem o pos- 
til de VICC O MA dd de pri it 

dentes de seCchons, 
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Europa pode ter mais 700 mil mortes 
por Covid-19 até março, alerta OMS 
Em meio a nova onda, órgão defende vacinas, máscaras e distanciamento para evitar 'marco sombrio' 

Ana Estela de Sousa Pinto 

BruxeLas O muimero de mor 
tos por Covid na Europa pode 
crescerem 700 mile chegar ao 
total de 2,2 milhões em mar: 
ço do ano que vem, afirmou 
nesta terça-feira (23) Hans 
Kluge, diretor pars o comti- 
nente da OMS (Organização 
Mundial da Saúde), se man 
tidas as tendências atuais, 
Escapar desse “marco som- 

brio” exige adotar uma ati- 
tude de “vacina mais [outras 
mecidas|" afirmou Kluge. “Is- 
so significa ser vacinado, to- 
mar o reforço se oferecido e 
do mesmo tempo usar más- 
caras, manter distância, ven- 
tilar espaços internos, lavar as 
mãos e espirrar no cotovelo 
De acordo com Kluge, está 

nas mãos de cada um “evitar 
tragédias e perdas desnecessá- 
rias" e limitar mais perturba- 
cões à sociedade e às empre- 

Gaia dura ie o LITE TO 

Por causa da quarta onda, 
Letônia, Holanda e Austria re- 
impuseram esquemas de con- 
finamento para seus cidadãos, 
e outros paises apertaramme- 
didas, provocando também in- 
satisfação e protestos — alguns 
deles terminaram em violên- 
cia nos ultimos dias. 
Desde o começo da pande- 

mia, 1,5 milhão de europeus 
morreram por causa do coro- 
navirus nos 53 paises acompa- 
nhados pela entidade 
A média de óbitos diários 

vem crescendo desde o final 
do verão europeu e, de acondo 
coma OMS, dobrou: passou de 

Harper Epmpai/Eeutera 

TODA MÍDIA 

2.100 no final de setembro É Quanto maior a taxa de vacinação na Europa, menor a taxa de mortalidade 
E rã 4.200 na semana passada. 

Segundo o Instituto de Mé- 
tricas e Avaliação em Saúde, a 
Covidéhojea principal causa 
de mortes na Europa e na Ásia 
Central, e as estimativas são 
de que a pressão sobre hos 
pitais fique alta ou extrema 
emas dos 53 paises, entre es 

te final de meés e 1º de março, 
Aperspectiva para as UTIs 

é ainda mais preocupante; à 
pressão alta ou extrema só 
não é esperada em quatro 
países —Malta, Suiça, Caza- 
quistão e Israel, que estão na 
área acompanhada pela se- 
ção europeia da OMS. 

De acordo com a entidade, 
hãtrês principais fatores que 
impulsionam a alta transmis- 
são atual de Covid O primei 
ro é à dominância da varian- 
te delta, altamente transmis- 
sivel e presente em mais de 
von dos sequenciamentos 
feitos no continente, sem que 
nenhum pais reporte mais de 
1% de mo. fato outra variante. 
Em segundo lugar, “muitos 

países indicaram às suas po- 
pulações que a Covid não era 
mais uma ameaça, ao aliviar 
medidas como o uso de más- 
caras e o distanciamento fisi- 
co em espaços confinados in- 
tensificando o contágio. 
Olevantamento aponta que 

menos da metade (48%) das 
pessoas na região usam más- 
cara ad sair de casa, embora 
estudos indiquem que o egua- 
pamento de produção pode re- 
duzir em 59% a Incidência de 
Covid, Se à porcentagem dos 

Nelson de Sá 
netooa sadbgrupotolha com bi 

Preocupação com idade de 
Biden chega a TV americana 

Os 79 anos do presidente dos 
Estados Unidos, completados 
no sábado, foram parar nos 
comediantes dos talk shows. 
Jimmy Kimmel, da ARC: “Pa- 
ra dar uma ideia de quão ve- 
lho é isso, Bb Clinton, lembra 
dele?, foi presidente quase 30 
anos atrás, ele agora tem 75. 
E o médico da Casa Branca 
“diz que Biden é “macho sau- 
davele vigoroso: Vigoroso. Por 
que todo check-up presidenci- 
al parece anúncio de Cialis”. 
Nem aqueles mais governis- 
tas, como Stephen Colhert, da 
CBS, aliviaram: “Estava meio 

que torçendo para que desco- 
brissem que ele tem aquela 
doença do Benjamin Button”. 
A reação mais forteveio deum 
comentarista relativamente 
independente da Fox News, 
Britt Hume, que acha que nem 
acaba o mandato. Esta “clara- 
mente deteriorando” e “senil”. 

ESCALADA Na manchete 
do russo Argumenty i Fak- 
ty “bombardeiros estrategi- 
cos” americanos realizaram 
“ensaios de ataque nuclear” 
na fronteira da Rússia. No f- 
nanceiro Kommersant, Biden 
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VoCINáção 
Porcentagem da população adulta tam 
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tende ECC, dadetda 45 semamá da aro (Ha Lá mimo) 

ordenou novas sanções do pa- 
soduto Nord Stream 2, que li- 
ga Rússia e Alemanha, E na 
CNN, “EUA cogitam envio de 
mais armamentos à Ucrânia”. 

ERROS PERIGOSOS O New York 
Times manteve no alto da ho- 
me páge o artigo “Ocidente 
deve parar de comprar essa 
teoria da conspiração sobre 
a Rússia”, de uma integrante 
do European Council on Fo- 
reign Relations. Em suma, “er 
ros de leitura são perigosos”. 

COMO EVITAR GUERRA NO si- 

te Político, um integrante da 
americana Rand Corporation 
alertou na mesma linha, que 
“para evitar guerra, persuadir 
a Ucrânia a dar passos para a 

implementação de suas obri- 
gações no acordo Minsk 4, ne- 
gociado seis anos atrás, pode 
ser a nossa maior esperança” 

LULA OU BOLSOMARO À amun- 

ciada turne de Lula por “Es- 
tados Unidos y las Américas” 
jãénoticiada na Arpentina. E 
nos EUA já começou o lobby 
na direção contrária. O vice 
do Center for Strategic and 
International Studies publi 
cou no site The Hill que “Wa- 
shingtom parece torcer para 
que Lula seja eleito, embora 
ele seja pró-China”. E diz que 
“Biden deveria tirar proveito 
do governo mais pró-america- 
no da história recente do Bra- 
si, ligar logo para Bolsonaro 
e convidá-lo para ir aos EUA. 

Mortes 
Por milhão de habitantes 
poa ultimas 14 dias 

| E 
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que adotam o item de prote- 
cão subisse a 95%, mais de 160 
mil mortes seriam evitadas du- 
rante à inverno, para a OMS. 

Oterceiro motivo é 0 de que 
um grande mimero de pesso- 
às ainda não estão vacinadas 
—e, com isso, se mantém des- 
protegidas contra doenças gra- 
ves e mortes. Ao mesmo tem- 
po, à imunização perde, como 
tempo, seu poder de evitar in- 
fecções, dai a importância da 
dose de reforço que ter sido 
ofertada em muitas nações. 
O diretor da OMS afirmou 

que as imunizações são-vitais 
para evitar internações e redu- 
gir à pressão nos sistemas de 
snúde, À porcentagem de ci- 
dadãos completamente irmu- 
nizados, porém, ainda é bai- 
xa (5:,5%, na média do conti- 
pente) e esconde grande de- 
sigualdade. Há países em que 
menos de 12% receberam as 
doses necessárias, como a Ar- 
mênia, enquanto outros su- 
peram 80%, como Portugal 

“Está claro que na maioria 
dos paises os leitos de terapia 
intensiva agora são ocupados 
principalmente por pacien- 
tes que não foram vacinados 
ou que estão apenas parcial- 
mente vacinados”, disse em 
discurso nesta terça a presi- 
dente da Comissão Európeia, 
Ursula von der Leyen, 

Ela ressaltou que a taxa de 
morte por habitantes nos pai- 
ses com maior taxa devacina- 
ção, como Portugale Espanha, 
é muito menor que nos paises 
da União Europeia que não 
avançaram na imunização. 

“Se olharmos para às taxas 
de hospitalização emortalida- 
de, estaremos lidando princi- 
palmente com uma pandemia 
de pessoas não vacinadas. É 
por isso que nossa principal 
prioridade é e continua a ser 
avançar Com a vacinação, 

Kluge pediu a0s európeus 
que se vacinem e adotem as 
medidas básicas de proteção 
para evitar lockdowns e fe- 
chamentos de escolas. 

EMPRESA QUE LEVAR 
MIGRANTE À FRONTEIRA 
SERA BARRADA, DIZ UE 

A União Europeia vai barrar 
operadoras de viagens e 
companhias aéreas que 
se envolverem com à 
“instrumentalização de 
imigrantes" na Belarus. O 
termo se refere ao afluxo 
de milhares de estrangeiros 
para fronteiras entre o 
país e a Lituânia, a Letônia 
e à Polônia, atraídos pela 
ditadura de Aleksandr 
Lukachenko, segundo a 
comissária responsável 
por imigração na UE, Ylva 
Johansson, Ela afirma 
que a Belarus atraiu os 
estrangeiros com a promessa 
de que eles conseguiriam 
cruzar as fronteiras da UE, 
Pelas novas regras, empresas 
podem ser proibidas de 
sobrevoar a UE e pousar em 
seus aeroportos. Valerão 
também para empresas de 
transporte terrestre, Fluvial 
ou marítimo “que pratiquem 
ou facilitem o contrabando 
ou o tráfico de seres 
humanos” para o bloco, 

In the past week in | the U.S. 

New daily reported Mew dally reported 

LOS | 5% | 
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LOCKDOWN NOS EUA? 
Na home do Washington Post, citando que os casos de 
Covid subiram 10% na semana, “EUA não estão a caminho de 
lockdowmn, diz Casa Branca', já o NYT levou à manchete online 
O impacto econômico de novas restrições para conter a quarta 
onda na Europa, onde 'aproximadamente dois terços da 
população da Europa foram vacinados 
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Imigrante negro não encontra 
Brasil acolhedor, diz sociólogo 

QUARTA-FEIRA, 24 DE NOVEMBRO DE 2021 

Para pesquisador, migrantes africanos e haitianos são alvos de duplo preconceito 

ENTREVISTA 
ALEX VARGEM 

Flávia Mantovani 

são pauLO À imagem do Bra- 
sil como uma terra acolhedo 
ra não se sustenta se olhar 
mos para seu passado escra- 
vagista — ou para o presente 
de muitos imigrantes negros 
que chegam ao pais. Para o 
sociólogo Alex Vargem, 41, 
que cresceu em meio à mili- 
tância familiar em movimen- 
tos afrodescendentes e hãoo 
anós pesquisa a imigração 
africana em São Paulo, tan- 
too Estado quanto a socieda- 
de brasileira adotam histori- 
camente uma atitude seleti- 
va em relação ãos estranpei- 
ros, baseada na cor da pele, 

Isso pode ser constatado, 
diz Vargem, por vários exem- 
dos antigos e recentes — das 
leis pós-abolição que incenti- 
varam a chegada de trabalha- 
dores da Europa e proibiram a 
vinda de pessoas da África às 
dificuldades que os imigrantes 
haitianos e atricanos enfren- 
tam atualmente para conse- 
vuir bons empregos no Brasil, 
Filho de Edna Vargem, ativis- 

ta que participounosanos 1970 
de“E Agora Falamos Nós, icô- 
nica peça de teatro com elen- 
co exclusivamente negro diri- 
gida por Thereza Santos e Edu- 
ardo Oliveira, o sociólogo de- 
fende uma aproximação entre 
smovimentos de afrodescen- 
dentes brasileiros e os de ina- 
grantese refugiados aíricanos, 

Ele diz que não dá para igua- 
lar a migração europeia ao se- 
questro de africanos escravi- 
zados ao longo de 50 anos. 
“Os brasileiros com antepas- 
sados brancos ou asiáticos se 
orgulham do pai espanhol, do 
bisavó alemão, japonês. Isso é 
bonito, élindo. Mas nós, afro- 
brasileiros, não conhecemos 
nessas Origens porque esses 
registros foram apag elos, Is- 
so é uma ferida aberta 

Por que você considera que a 
ideia de que o Brasil é um pais 
acolhedor em relação aos es- 
trangeiros é um mito? Nos 
debates sobre migração, existe 
aquela frase: “Somos todos mi- 
grantes” Tenho um olhar criti- 
cosobre isso porque, se olhar 
mos para à fundação do Bra- 
sil, vemos que o país foi cons 
truído à base da escravidão. 
De qual pais acolhedor esta 
mos falando? Um Estado que 
patrocinou a escravidão, que 
lobo que mais estravizou pes- 
soas, o último à ter a abolição, 

E depois da abolição tive- 
mos políticas higienistas de 
embranquecimento da popu 
lação brasileira. Além do inçcer- 
tivo vinda deeuropeus, hou- 
vevários decretos proibindo a 
entrada de africanos no Brasil. 
Os brasileiros com antepas- 

sadús brancos ou asiáticos sa- 
bem de suas origens, orgu- 
lham-se do pai espanhol, do 
bisavó alemão, japonês. Isso é 
bonito, é lindo, Mas nós, afro- 
brasileiros, não conhecemos 

nossas origens porque esses 
registros foram apagados. Is- 
so é uma ferida aberta. Não dá 
para igualar à migração euro- 
pela o caso desses homens e 
mulheres que foram raptados, 
jogados ao mar, que sofreram 
uma conjunção de violências. 
Seria romantizar a história. 

Atualmente, o acolhimento do 
brasileiro a imigrantes tam- 
bém é seletivo? Sim. O afri- 
cano que chega aqui hoje é vis- 
to como o refugiado, uma vi- 
tima passiva à espera de aju- 
da. E é claro que tem pesso- 
as que passam por adversida- 
des, mas muitos são intelec- 
tuais, profissionais liberais, 
estudantes. Temos africanos 
fazendo pesquisa de ponta 
em grandes universidades, 
mas isso não 0 exime de se- 
rem discriminados, xingados, 
de sofrerem xenofobia. Mui- 
tas vezes a violência que não 
é manifestada contra corpos 
de negros brasiletros é mani- 
festada contra corpos de imi- 
grantes que aqui estão, 

É comum imigrantes negros 
descobrirem o que é racismo 
aqui? Acontece muito Nos 
paises africanos há diferencia- 
ções do ponto de vista étnico, 
g outra realidade. Aqui existe 
o racismo explicito, dos xinga- 
mentos ou da violência, mas 
existe também racismo sutil. 
Para muitos deles, entender 
isso exige um estorço. Nesse 
processo pedagógico de com: 
preender o Brasil, eles come- 

Alex Vargem, 41 
Socidlogo pela PUC-SP E 
diplomado em direito dos 

refugiados pelo Interrational 
Institute of Hurmianitarian 
Law (IIHL), na alia, é 
doutorardo em ciências 
sociais pela Unicamp. 
Assessor da Comissão Ce 

Direitos Humanos, Migrantes 
e Combate à Xenofobia 
do Corselho Estadual de 
Defesa dos Direitos da 
Pessoa Humana (Condepe]) 

Às vezes a sociedade 
brasileira aceita 

a pessoa que 

bate tambor, mas 

manifesta xenofobia 

em relação âqueles 
que transcendem 
esses limites 

cam a perceber que, mesmo 
tendo todo o potencial, não 
conseguem avançar muito, 

E aíeu faço uma crítica cons- 
trutiva ao terceiro setor; mes- 
mo nas organizações que fa- 
gem um trabalho bonito com 
migração, à gente não vê imi- 
grantes negros —nem afro- 
descendentes brasileiros— 
em postos de coordenação. 

Muitos imigrantes são viti- 
mas do racismo estrutural, 
mesmo sem reconhecerem 
isso. E esse racismo estru- 
tural está produzindo uma 
massa de pessoas migrando 
para outros paises 

Que outras dificuldades os 
imigrantes negros enfrentam 
no Brasil? já começa com a 
xenofobia de fronteira. Os que 
não são brancos têm mais pro- 
babilidade de serem barrados 
em aeroportos, mesmo tendo 
vistos, reserva de hotel e to- 
das as prerrogativas. E ainda 
acontece de africanos chega- 
rem aqui escondidos em po- 
rões de navios de carpa. 
A pessoa estã numa rota de 

fuga, véum navio com bandei- 
ra canadense, por exemplo, 
dribla a segurança no porto e 
entra no porão, O navio faz es- 
cala em Santos, eles são desco- 
bertose enviados a seus países, 
o que viola o principio de não 
devolução [tratados internaci- 
onais que proíbem a repatria- 
ção de imigrantes que pedem 
refúgio). Ouseja, existe a lei, a 
salvaguarda jurídica, mas co 
mo isso é aplicado na ponta? 

Você vê algum paralelo entre 
esses casos e o passado colo- 
nialescravagista? Podemos 
fazer algumas reflexões, e uma 
delas é que nos remete aos na- 
vios negreiros. Em 2003, em 
um navio chinês no Recife, 
um grupo de africanos foi jo- 
gado ao mar pela tripulação. 
Por sorte, foram resgatados 
por pescadores. Em a0m, ni 
gerianos foram aprisionados 

Facha da da sede dojomalClarin, um dos maiores da Argentina, com marcas das ias nesta terça-feira (23) Mar a O ttebo | 

Sede do jornal argentino Clarín, em Buenos 
Aires, é alvo de ataque com coquetéis molotov 
shorauio Umgrupo de nove 
pessoas encapuzadas lançou 
uma série de bombas contra a 
sede do jornal argentino Cla- 
rin na noite desta segunda- 
feira (22), em Buenos Aires. 
O atentado foi filmado por 

câmeras de segurança, que 
capturaram o momento em 
que o grupo chega a pé, às 
aqhos, e lança pelo menos 
sete coquetéis molotov — 
tipo de bomba caseira em 
que se coloca um liguido 
inflamável dentro dé uma 
garrafa de vidro— contra 0 
prédio de um dos principais 
veiculos do pais. 
As imagens divulgadas pe- 

lo Clarin mostram o memen- 
to em que os criminosos che- 
gam à rua onde fica a sede do 
jornal, próximo ao parque Le- 

zama, no bairro de Barracas, 
Primeiramente, uma das pes- 
s0as arremessa uma bomba 
em direção ao prédio. Logo 
depois, dois ônibus chegam 
aruaeogrupo espera alguns 
segundos; quando os veicu- 
los passam, um outro ataque 
é feito ao local —que estava 
fechado no momento. 

Os artefatos danificaram a 
fachada do prédio e provo- 
caram um princípio de in- 
cêndio na entrada, mas não 
deixaram feridos. O corpo de 
bombeiros chegou minutos 
depois, mas não precisou in- 
tervir, porque os focos se ex- 
tinguiram sozinhos. 
Ainila não se sabem as mo- 

tivações do crime. Deacordo 
como jornal, investigadores 
conseguiram identificar im- 

pressões digitais em uma das 
garrafas que não explodiram 
ecobjeto será periciado pe- 
la Policia Federal arpentina. 
Apesar de as imagens dis- 

ponibilizadas pelo Clarim 
mostrarem o momento exa- 
to do ataque, os mvestigado- 
res, ainda de acordo com o 
jornal, apontam dificuldade 
emidentificar os criminosos 
por meio delas e, assim, es- 
tão à procura de gravações 
de câmeras da prefeitura. O 
caso é investigado pela uni- 
dade antiterrorismo. 
Amdasegundo apublicação, 

20 menos nove pessoas esta- 
riam envolvidas no episódio, 
eumadelas seria estrangeira 
Em comunicado, o Grupo 

Clarin, maior conglomerado 
de midia do pais —além de 

editar o jornal homônimo a 
empresa também é dona do 
esportivo Olé e dos canais de 
TV Trece e Todo Noticiis—, 
condenou o ataque, que cha- 
moude “expressão violenta de 
intolerância” e pediu esclare- 
cimento e punição urgentes. 
O atentado foi repudiado 

também por políticos e enti- 
dades de todo o pais. O presi- 
dente da Argentina, Alberto 
Fernandez, escreveu emuma 
rede social: “A violência sem- 
preperturhaa convivência de- 
mocrática. Esperamosqueos 
fatos sejam esclarecidos e os 
autores, identificados”. 

Seu antecessor, Mauricio 

Macri, afirmou que o ataque 
“E uma tentativa gravissima 
de amedrontar oveiculoe to- 
da a imprensa”. “Um fato ina- 

celtável que lembra as práti- 
cas violentas do passado. Re: 
pudio a agressão e envio mi 
nha solidariedade, Que o go- 
verno ca Justiça esclareçam 
o que aconteceu e detenham 
os responsáveis” disse. 
AAdepa (Associação de En- 

tidades Jornalísticas da Ar 
gentina) afirmou que “con- 
dena energicamente o fato, 
que é uma expressão violen- 
tade intolerância contra um 
grupo de meios de comunica- 
ção e configura um prave ata- 
que àliberdade de expressão”. 

Outras entidades de classe 
se manifestaram, como à Fo- 
ro de Jornalistas Arpentinos 
(Fopea), a Academia Nacio- 
nai de Jornalismo, a Ássoci- 
ação Argentina de Televisão 
a Cabo (ATVC)e o Sindicato 
de Imprensa de Buenos Ai- 
res (Sipreba). Em comunica- 
do, a Sociedade Interameri- 
cana de Imprensa (SIP) repu- 
dica o ataque e pediu agilida- 
de nas investigações. 

FOLHA DE S.PAULO + + + 

emum navio de bandeira cur- 
cano porto de Paranaguá por 
que os agentes de fronteira os 
consideraram ameaças à saú- 
de pública e à segurança naci- 
onal Ainda hoje chegam alri- 
canos nos porões, sofrendo 
todo tipo de violência, 

A dimensão racial é levada 
em conta nas políticas públi- 
cas para imigrantes no Brasil? 
Temos que racializar o deba- 
te cla migração, O imigrante às 
vezes é visto como um sujeito 
abstrato, sem cor A lei de mi- 
gração de 2617 foi um grande 
avanço, mas ainda é preciso ga- 
rantir aos imigrantes o direito 
a fala e iresfera de decisão, Não 
ésd estarem de enfeite no con- 
selho, eles devem ocupar esses 
espaços, não dá para ficar só 
como antigamente, em que à 
pessoa faz a comidinha, can- 
ta no coral, todo mundo hate 
palma e vai embora, 

A inclusão pela cultura é limi- 
tada? É muito legal queobra- 
sileiro se aprovdme- das popula- 
ções imigrantes pela questão 
cultural, da comida, da dança. 
O problema é quando não hã 
outras possibilidades, outras 
portas se fecham e à pessoa 
só tem aequadhos para fazer. Essa 
éa critica. É preciso ir além. 

s vezes a sociedade brasi- 
leira aceita a pessoa que bate 
tambor, mas manifesta xeno- 
fobia em relação aqueles que 
transcendem esses limites 

Usmovimentos negros brasi- 
leiros tém interlocução com 
as pautas dos imigrantes ne- 
gros? Muitos movimentos 
sociais brasileiros não sabem 
como é a vida do imigrante, 
e alguns grupos africanos 
não se reconhecem nas pau- 
tas dos movimentos negros 
brasileiros. Nos últimos qua- 
tro anos alguns grupos têm 
se aproximado para construir 
uma pauta conjunta. Os dois 
lados estão se conhecendo. 

China diz que caso 
de tenista Peng 
Shuai foi politizado 
PEQUIM | REUTERS E AFP O por 
ta-voz do Ministério das Rela- 
ções Exteriores da China cri- 
ticou, nesta terça-feira (23), 0 
que chamou de “politização” 
do caso da estrela do tênis 
Penp Shuai, na primeira mã- 
nifestação pública do regime 
sobre às acusações de assédio 
sexual feitas pela atleta con- 
tra um ex-dirigente do pais. 
Questionado em uma entre- 

vista coletiva sobre o impac- 
to da polémica para a imagem 
da China, o porta-voz do mi- 
mistério, Zhao Lijtan, respon- 
deu de maneira breve, 

“Este não é um assunto di- 
plomático”, disse. “Espero que 
certas pessoas parem de exa- 
gerar de maneira maliciosa, 
de politizar o tema” afirmou, 
sem explicar a que pessoas se 
referia em suas declarações. 
O paradeiro de Pengtornou- 

se uma preocupação interná- 
cional por quase três semanas 
depois que ela publicou uma 
mensagem nas redes sociais 
afirmando que o exevice-pre- 
mié da China Zhang Gaoki a 
havia agredido sexualmente, 
Após vários dias sumida, 

ela reapareceu no fim de se- 
mana em Pequim é fez uma 
videochamada com o presi- 
dente do COL (Comité Olim- 
pico Internacional), Thomas 
Bach, no domingo, mas a Às- 
sociação de Tênis Feminino 
(WTA) disse que o episódio 
não aliviou as preocupações 
sobre seu bem-estar. 
O pesquisador da Anistia 

Internacional para à China 
Alkan Akad também disse à 
agência de noticias Reuters 
que a videochamada fez pou- 
co para diminuir os temores 
sobre o bem-estar de Peng. “O 
CO está entrando em águas 
perigosas e deveria ser extre- 
mamente cauteloso para não 
participar do encobrimento 
de possíveis violações de di- 
reitos humanos”, disse, “A Chi- 
na tem um histórico, especi- 
almente as mídias estatais, de 
fabricar depoimentos ou Fin- 
car as pessoas a fazê-lo” 
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Nova versão de PEC cria brecha para 
Auxílio Brasil permanente de R$ 400 
Planalto encaminha a bancadas do Senado seis mudanças no texto para tentar aprovação 

Renato Machado 
é Thiago Resende 

BRASÍLIA O governo encami- 
nhou uma nova versão da 
PEC (proposta de emenda à 

Constituição) do Calote pa- 
ra as principais bancadas do 
Senado, contendo seis alte- 
TAÇÕES em ne JF QUO DO LEXTO 

aprovado na Câmara dos De- 
putados. Em uma delas, há 
uma brecha para que o valeu 
de R$ 400 do Auxilio Brasil se 
torne permanente e não pre- 
cise de uma fonte de receita 

Para aprovar à PEU no Se- 
nado, o governo já sinalizou 
que viabilizará o aumento do 
Auxilio Brasil para o patamar 
minimo de R$ 400 em carater 
permanente, não até dezem- 
bro de 4524, como foi prome- 
tdo anteriormente. No entan- 
to, o plano esbarrou na neces: 
sidade de cumprir a LRF (Lei 
de Responsabilidade Fiscal), 
que obrigão Executivo dapre- 
sentar gima DEN Paço Jeni 

caso de criação de uma des 
pesa per AMEnte. 

Diante do impasse, O pover 
no estuda propor uma mudan- 
ça na PE Ups ra que o progra- 
ma social não precise de uma 
compensação (nova fonte de 
receita oucorte de despesas) 
A brecha, segundo o lider do 
governo no Senado e relator 
da proposta, Fernando Bezer- 
ra (MDB-PE), libera que o Au- 
xiio Brasil seja pago em 2022 
sem medida compensatória. 

Se houvesse dúvidas de que 
a compensação séria neçes- 
Said CM AoA O EE Ermo Le: 

Es, Le ps Half ah PARES, pr 

exemplo, a reforma do IR (Em 
posto de Renda), quecriaata: 
xação sobre lucros e dividen- 
dos, Essa medica é defendida 
pela equipe econômica como 
forma de compensar o au- 
mento do Auxilio Bi asil pa- 
rá Rã 400 

Na avaliação de economis- 
tase técnicos do Congresso, à 
brecha em avaliação pelo go- 
verno representaria uma for 
ma de buriar a LRF Bezerra 
afirma que, como a proposta 
altera a Constituição, à medi- 
da de tormar o programa soci- 
aintuma política permanente 
tem tratamento diferenciado, 
“Ainterpretação é que, pou 

Ser nitTia em vruca CONST PULO 

nal, estaria suprida essa exi- 
gência na partida do progra- 

As seis alterações 

na PEC em discussão 

no Senado 

T Tornar o valor de R$ 400 
do Ausio Brasil permanente 

e livrar o poverno de 

compensação firarcesra 

+) Permitir O pagamento 
de precatórios do  Fundel 

como abono salarial 

1) Vincular os gastos a 
serem liberado pela PEI 

a dESpEesas exclusivas 

com o Auxílio Brasil 

pagamentos obrigatonios do 
governo (aposentadonas) 
e desoneração da folha 

4, Auditoria Co aumento 
do volume de precatórios 

5) Calendário de pagamento 
dos precatórios do Fundef 
aos estados ao longo do ano 

&) Previsão dos gastos com 
preferido no próximo ano 
em abnildo ano anterior 

+ ajustes re da IONnaIs para 
deixar ma 
de usos ce direitos adouiridos 
de terceiros (item que consta 
no texto aprovado na Câmara, 
mas que não precisaria de 
nova análise por se tratar 
apenas de um ajuste textual) 

s clara nossibilida de 

ma pará você financiar o Au- 
xo Brasil” afirmou Bezerra. 
Também folinciuida a ideia 

de um dispositivo para que 
[AE] Pre Tl ator 101 P cupido ad prot 

[essores, no ambito do Fun- 
def (Fundo de Manutenção 
É Desenvolvimento do Ens 

no Fundamental é de Valori- 
zação do Magistério), serão 
feitos como abonos salari- 
ais. Esso impede que os valo 
res sejam considerados para 
a aposentadoria dos profes- 

SIDES, 0) LTL busca preservar 

as contas públicas dos esta- 
dos E rnunicipios. 
À movimentação acontece 

ds vésperas da votação da PEC 
na CC] (Comissão de Consti- 
tuição é Justiça). prevista pa- 
ra esta quarta-teira (24), O po 

verno confia muma aprovisção 
mais fácil na comissão, onde 
precisa apenas do apoio da 
maioria do colegiado, No em 
tanto, interlocutores do Palá- 
cio do Manalto negociam com 

lideres do Senado mudanças 
no texto que possam garan- 
tir uma margem para a votá- 
ção no plenário —que exige 
gavotos dos Ri senadores, em 

dois turmos. 
Segundo Bezerra, o relato 

El So deve Ei] votado nesta 

CJLLINER (25) OU, NO rmuus tar 

dar, na terça (30). À pauta da 
sessão da CC) desta quarta 
feira (24) já prevé a análise da 
PEC do Calote, mas o PSD já 
anunciou que vai pedir vista 

Olider do governo busca ne- 
gociar pará que o periodo de 
vista sejá de 24 horas apenas, 
mas outros senadores buscam 

AE RED puma main: 

O PSD, segunda maior ban: 

cada do Senado, val novamen 

tese reunir com Begerra antes 
de decidir uma posição sobre 

a proposta 
“Vamos chamar o relatin 

da matéria, senador Fernan- 

do Bezerra para uma peter 

O, mas todos 05 senadores 

COELHO DO 
JACQUES 

JACQUES DEQUEKER | FOTÓGRAFO 

ich mens ol-IRale) 

Acesse o OR Code 

e assista ao nosso filme. 

E) Gcoelhodatonseca 

do PSD são a favor de que se 
busque um mecanismo fiscal 

para poder atender aos mais 
necessitados com um Auxílio 
Brasil pérmanente. Também 
concordamos com a desone- 
ração da folha de 17 setores”, 
informou, por meio de nota. 

Entre as mudanças em ne- 
gociação, estã a previsão de 
tornar o valor de ES 400 do 
Auxilio Brasil permanente (e 
não até dezembro de 2022); 
e à garantia de que a verba a 
ser liberada coma PEC irá ser 
usada para o programa soci- 
ale gastos obrigatórios (e não 

para reajuste de servidores), 
O governo também sinalizou 
com a possibilidade de criar 
term auclitorii 1 pari InNrESL- 

gar a evolução dos precatóri- 
1 TU últimos amos E LA rr 

canismo que dê previsibilida- 
de para o papamento dos pre- 
catórios aos estados, 
Continuo nd pog. ARS 

NOSSA HISTÓRIA CASA COM A SUA 

coelhodatonseca.com.br 
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O treino de tiro que a Marinha vai realizar nesta sema- 
na no arquipélago dos Alcatrazes, paraiso ecológico 
no litoral de SP conhecido como Galápagos brasileira, 
deve atrapalhar negócios turisticos em um momento 

sensivel do reaquecimento após as restrições da pan- 
demia no setor, segundo empresários locais. O treina- 
mento militar acontece a poucos dias da abertura da 
temporada de mergulho, segundo João Andreoli, do- 
no da empresa de turismo náutico Universo Marinho. 

ONDA “A procura de visitantes 
caiu muito por causa da Co- 
vid, E agora, como verão che- 
gando, é uma época propícia 
para os passeios, Não preci- 
sariam sair dando tiro em lu- 
ar turístico perto de ninhal 

fragata”, Andreoli 

MARÉ (Us tiros atinçem só um 
trecho do arquipélago, a ilha 
da Sapata, distante do ponto 
principal, mas é preciso fe- 
char as unidades de conser 
vação no periodo, segundo o 
ICMBio, órgão vinculado ao 
Ministério do Meio Ambien- 
te, que credencia as empresas 
turísticas no local. 

ALVO “Nesses dois dias, não 
serão permitidas visitas às 
unidades de conservação do 
IEMBio devido à movimen- 

tação das aves como barulho 
dos tiros. Os treinamentos são 
permitidos apenas nesse pe- 
riodo, pois não há ninhos nos 
locais, o que reduz a possibi- 
lidade de morte dos filhotes 
das espécies” diz o ICMBio. 

ROTA O Órgão afirma que a 
ilha da Sapata não pertence 
ao refúgio nem à estação eco- 
lógica, masambientalistas di- 
zem que às tiros podem atin- 
Er animais em trânsito e o 
arulho espanta os pássaros, 

voo A Gol calculou o núme- 
ro de funcionários que serão 
demitidos porque se recusam 
atomar a vacina da Covid. Se- 
rão 37 até dezembro, Segundo 
acompanhia, mais de 99% de 
seus 15 mil trabalhadores es- 
tão com a imunização com- 
pleta. A Latam val exigir com- 
provante a partir de janeiro. 
A Azul não pretende demitir 

saBÃo O aumento nos pre: 
ços dos produtos de higiene 
e limpeza alerta quem acom- 
panha a evolução da inflação. 
A categoria apresentou a mil 
oralta em oito capitais em ou- 
tubro, depois dos alimentos, 
segundo pesquisa da Horus, 

FAXINA O amaciante subiu 
em média 5,2% em Curitiba 
em outubro, O detergente li- 
quido saltou 4,5% em Manaus, 
O sabão para roupa avançou 
4,2% em Salvador Para Luiza 
Zacharias, diretora da Horus, 
avariação alerta porque está 
ligada à pressão de câmbio e 
petróleo, que pesam no cus- 
to da Indústria quimica e do 
plástico de embalagens. 

IMOBILIÁRIA Úmunistro Pau 
lo Guedes divulgou nesta ter 
ca-felra (2) mais uma lista de 
imóveis da União para tentar 
vendere levantar dinheiro na 
vrise, Desta vez, são mais de 

700 propriedades em SP 

VENDE-SE Além de casas, ar- 
mazêns, edificios e pátiasfer 
roviários, há grandes imóveis 
como uma residência de 500 
metros quadrados no bairro 
Cidade Jardim, região nobre 
na zona sul da capital paulis- 
ta, e um terreno de mais de 
1 milhão de metros perto do 
aeroporto de Ribeirão Preto. 

EXPEDIENTE As centrais sim- 
dicais sé reuniram nesta ter 
ça (24) para enviar do gover 
no um manifesto contra a no- 

va tentativa de votar a minir 
reforma trabalhista. O proje- 
to para Mexibilizar regras co- 
mo a contratação de jovens e 
pessoas de baixa renda foibar 
rado no Senado, mas 0 gover- 
no quer insistir na ideia, argu- 
mentando que pode favorecer 
os trab informais. 

CARTEIRA O texto reduzia ou 
retirava obrigações como o 
pagamento do FGTS. O no- 
vo manifesto, assinado por 
CUT, Força Sindical, UGT CSA, 
NCTS e outras, diz que os re- 
presentantes dos trabalhado- 
resvão pressionar parlamen- 
tares e organizar protestos. 

DESEMPREGO “É mais uma 
manobra que insiste em apro- 
fundar a reforma de Michel 
Temer. Urna reforma que con- 
dumiuo Brasilá crise que eles 
mentirosamente dizem ten- 
tar resolver: aumento recor- 
dedo desemprego e da misé- 
ria” afirma o documento, que 
será divulgado nesta semana. 

LIQUIDAÇÃO Mais da metade 
das pequenas e médias em- 
presas esperam elevar o fatu- 
ramento durante a Black Fri- 
day deste ano, segundo pes 
quisa da Boa Vista, O múmero 
subiu em relação à 2020, quan- 
do pg% dos negócios estavam 
otimistas com a data, porta 
os relatos apontam di 
des com capital de giro e limi- 
tação de investimentos. 

APERTO Cerca de 60% dos 
empresários devem colocar à 
venda o estoque de anos an- 
teriores, sem reposição, en- 
quanto 76% dizem que não 
vao contratar temporários. 

vom Mariana Grazini e Andressa Muotter 
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Nova versão de PEC cria brecha para 
Auxílio Brasil permanente de R$ 400 

Contitusições da pág. AS 
O governo também atendeu 
um pleito de pereisaditata e 
Rito, inctuindo o dispo- 
sitivo referente aos precató- 
rios do Fundef Esses seriam 
pagos aos professores como 
abono salarial. 
Por isso há a solicitação de 

muitos senadores, atendendo 
estadose municípios, de que 
esse pagamento não seja tei- 
to através dos salários. 
Precatórios são dívidas da 

União já reconhecidas na Jus- 
tiça. Portanto, não cabe mais 
DECISAO, 

No caso dos precatórios li- 
gados ao Fundel, o Congresso 
já aprovou uma lei que permi- 
té o pagamento desses recur- 
sos como abono. Mas ainda há 
dúvidas sobre a segurança ju- 
ridica disso. 
Mesmo após a lei, à CNM 

(Confederação Nacional dos 
Municipios) enviou um alerta 
aos prefeitos de que “há juris- 
begin pacificada no Tri- 
unal de Contas da Umião no 

sentido de que os recursos 
oriundos de precatórios do 
Fundef não podem ser em- 
pregados em pagamentos de 
rateios, abonos indenizatóri- 
os, passivos trabalhistas /pre- 
videnciários e remunerações 
ordinárias dos profissionais 
da educação”, 
Com a mudan anda um nego- 

ciação notexto da PEC, 0 po- 
vero es ampliar o apoio 
doSe: e de povernadores 
eprefeitos na hora da votação 
da proposta. 

[Re 8% 
A intérpre- 
tação é que, 
por ser uma 

emenda 

comstitucios 

nal, estaria 

suprida essa 
exigência [de 
Criar cui: 

pensação, 
mova fonte 

de receita 
ou corte de 
despesas] na 
partida do 

(MDE-PE) 
lider do 

governo no 
Serado & 

relator da 

propasta 

O Palácio do Planalto | 
deu aval à outra alteração 
na PEC: à mudança para 
que o valor de R$ 400 no Au- 
xilio Brasil seja permanen- 
te, mas à equipe econômica 
ainda busca uma forma 
de compensar o aumento 
de despesas, com, por exem- 
plo, o aumento de receitas 
(reforma do imposto de Ren- 
da), oucorte de gastos (como 
subsídios), 
Aldeia de tornar 04 R$ 405 

permanentes foi apresentada 
pelo líder do MDB, Eduardo 
Braga (MDE-AM), e tem sido 
CONST ENTE praticamen- 

te todos os senadores, 
A PEC do Calotese tornono 

principal instrumento do go- 
verno para bancar 0 pagamen- 
to do Avvalio Brasil de R$ 400 
a partir de dezembro. 
A PEC deve liberar um au- 

mento de R$ 126, bilhões 
nos gastos do governo fede- 
ral em 2022 e, mesmo assim, 
us recursos não são suficien- 
tes para bancar as promessas 
do presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido), que pretende 
concorrer à reeleição. 
O chefe do Executivo che 

gou a defender usar o espa 
co aberto no orçamento para 
conceder reajustes salariais a 
todos os servidores, “sem ex- 
ceção” Parlamentares, mes- 
mo próximos ao governo, re- 
pop a iniciativa. 

undo dados atualiza- 
des gados pelo Ministé- 
roda Economiana 
feira (22), a verba extra dies 
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ser usada para pagamento de 
despesas obrigatórias (como 
aposentadoriase pensões), à 
ampliação do beneficio do Au- 
xilo Brasile a prorrogação da 
desoneração da folha de pa- 
gamentos (medida que reduz 
contratação de funcionários) 
d 17 setores. 

Inicialmente, a PEC enfren- 
ta resistência entre os senado- 
res, que se recusam a abrir um 
grande espaço no orçamento 
para o governo em ano eleito- 
ral, Por isso propostas alter: 
nativas chegaram à ser apre 
sentadas e a liderança do go- 
verno chegou a negociar pa- 
ra à construção de uma pro- 

sta de consenso. 
“Como malogro, Fernando 
Bezerra então investiu em ne- 
poriação com as principais 

«adas, cedendo em alguns 
pontos, mas mantendo a es- 
trutura principal da propos- 
ta, em especial o espaço que 
será aberto no orçamento. 
O governo corre contra O 

tempo pará aprovar a PEC a 
tempo para que o Auxilio Bra- 
sil de R$ 400 seja pago ainda 
em dezembro, 
À previsão é que a propos- 

taseja votada na CC] do Sena- 
donesta quarta-feira e no ple- 
nário da Casa na próxima se- 
mana. À liderança do gover- 
no conta que, mesmo com as 

alterações, que resultarão no 
retorno do texto para a Cá- 
mara dos Deputados, 0 po- 
vero acredita que será pos- 
sivel promulgar com rá a 
dade a medida. 

Benefício permanente 
demanda fonte de recurso, 
diz ministro da Cidadania 
João Roma afirma que correção anual do Auxílio Brasil, como propõe 
relator de MP depende de acerto entre areas social e econômica 

Ranier Bragon 

amasíua O ministro da Cidada- 
nia, João Roma, afirmou nes- 
ta terça-feira (23) que o pre- 
sidente Jair Bolsonaro não se 
opõe à ideia de tornar perma- 
nente o valor de R$ 400 para 
o Auxílio Brasil, mas ressal- 
tou que isso só é possível ca- 
so haja identificação da fon- 
te de recurso orçamentária, 
Questionado após partici- 

par de audiência pública na 
Câmara, o ministro não dis- 
se, porém, se o governo está 
procurando essa fonte de re- 
curso para hancar a proposta. 
Aelevação do Audio Brasil 

— que sucedeu o Bolsa Fami- 
lia— a R$ 400 depende ainda 
da aprovação da PEC do Ca- 
lote pelo Senado, para que se- 
ja aberto espaço orçamenta- 
rio para o gasto, O valor, 
rém, sóvaleria até dezembro 
de 2023 

"O beneficio transitório de 
R$ 400 é uma resposta de for- 
talecimento, da área econômi- 
Cã, Nesse período em que es» 

tamos saindo da mia, 
mas em que os efeitos soci- 
ais e econômicos da pande- 
mia ainda não estão passan- 
do, em especial, para a faixa 
mais pobre da nossa popula- 
cão”, afirmou Roma, após à 
audiência pública. 

“Fazer com que esse bene- 
ficio seja permanente seria 
muito bom, seria um forta- 
lecimento para a politica de 
assistência social Ocorre que 
precisamos identificar a fonte 
de recursos para isso. Uma vez 
identificada, seria uma coisa 
muito positiva: 
Diante da informação de 

que a hase governista no Se- 
nado apoia tornar permanen- 
te o valor, Roma reafirmou a 
necessidade de identificação 
da fonte orçamentária. 

O ministro da Cidada nia, Jodo Roma Eahia Rodrigues Pezsebom “Saga Eras a Bratil 

AGÊNCIAS DA 
CAIXA VOLTAM 
& FUNCIONAR 
NO HORÁ- 
RO NORMAL 

A partir desta 

terça (23), a 
maioria das 

agências da 
Caixa no Brasil 
voltou a aten- 

der no horá- 

riono horário 

normal, entre 

as 10he as 16h. 

Duranteos 
meses em que 
asituação da 
pandemia da 
Covid-19 esteve 

mais grave no 
país, os pos- 
tos de atendi- 
mento chega- 
rama operar 
das Bh ás 3h. 

“Não há oposição, o prest- 
dente Bolsonaro está determal- 
nado em ajudar os brasileiros 
mais necessitados, mas, para 
tornar esse benefício perma- 
nente, é preciso identificar a 
fonte de financiamento”, disse. 
O presidente do Senado, Ro- 

drigo Pacheco (PSD-MG), que 
é pré-candidato à Presidência 
da República, afirmou nesta 
segunda considerar “inteli- 
gente” as propostas de mar- 
ter ovalor de R$ 400 para alem 
de dezembro de 2022. 
A PEC dos Precatórios de- 

ve liberar um aumento de 
Rá 106,1 bilhões nos gastos 
do governo federal em 202, 
valor que deve ser usado pa- 
ra pagamento de despesas 
obrigatórias (como aposen- 
tadorias e pensões), a ampti- 
ação do Auxilio Brasil até de- 
zembro dezca2ea pro 
ção da desoneração da Í ge 
pi (medida que 

uz contratação de funcio- 

núrios) a 17 setores, 
Roma também evitou, nes- 

ta terço, manifestar apoio À 
proposta do relator da me- 
dida provisória do auxilio, o 
deputado Marcelo Aro (PP- 
MG), de cormgir anualmen- 
ve o valor do benefício pela 
imflação. Disse apenas que 0 
governo atualizou o benefi- 
cio neste ano e que é preciso 
sempre buscar uma sintonia 
entre a área social e a econô- 
mica do governo. 
O ministro também comen- 

toua decisão do STF de deter 
minar que o governo federal 
implemente, a partir de 2022, 
programa de renda hásica pa- 
ra os brasileiros em situação 
de pobreza e extrema pobre- 
za, comrenda per capita me- 
nor que R$ 178e R$ 8, resper- 
tivamente. 
Emlinhasgerais, disse con- 

siderar que o Auxilio Brasil 
já é um avanço no sentido de 
cumprir essa decisão. 
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mercado 

Auxílio-caminhoneiro 
fica em segundo plano 
e pode não sair do papel 
Interlocutores de Bolsonaro dizem que não há espaço 
no Orçamento para beneficio; Sachsida fala em 'escolha' 

Marianna Holanda, 
Fábio Pupo e Mateus Vargas 

smasíia Ummês após o pre- 
sidente Jair Bolsonaro pro- 
meter criar um auxílio para 
caminhoneiros por causa da 
alta do diesel, auxiliares pala- 
cianos dizem que à proposta 
pode não sair do pa 
Segundo interlocutores do 

presidente, o tema derxou de 
ser tratado como prioridade 
do Poder Executivo nesta re- 
ta final de ano, diante do ce- 
nário de poucos recursos & 
muitas demandas. 

O segmento faz parte da ba- 
se eleitoral de Bolsonaro. O 
governo avalia abrir mão do 
auciho-caminhoneiro princi- 
palmente por dois motivos: a 
falta de espaço no Orçamen- 
toe a reação dos próprios ca- 
minhoneiros à medida, 

O chete do Executivo amun- 
ciou no fim de outubro que 
um beneficio de R$ 400 con- 
templaria 750 mil caminho- 
neiros. À ideia era aprovei- 
tãar 0 espaço no Orçamento 
de 2522 gerado com às mano- 
bras da PEC dos Precatórios. 
Mas a expectativa mak atu- 

alizada do Ministério da Eco- 
nomia é que sobre apenas 
R$ 14 bilhão, depois do am 
gamento de despesas obn- 
gatórias (como à paia e 
nas e pensões) elevadas pe 
la inflação, da ampliação do 
benefício do Auxilio Brasil e 
da prorrogação da desonera- 
ção da folha de pagamentos 
(medida que reduz impostos 
pagos pelas empresas sobre 
os salários de funcionários) 
ai setores. 
A desoneração da folha be- 

nefícia companhias de call 
center, o ramo da informáti- 
ca, com desenvolvimento de 

sistemas, processamento de 
dados e criação de jogos ele- 
crônicos, além de empresas 
de comunicação, companhi- 
as que atuam no transporte 

rodoviário coletivo de pas- 
sapeiros e empresas de cons- 
trução civil e de obras de in- 
fraestrutura. 
Na equipe econômica, o au- 

xiio-caminhoneiro não é da- 
do como certo. É dito entre 
osintegrantes que, para vin- 
gar, o programa terá de com- 
petir com as demais medidas 
em análise. 

Essa é à mesma visão s0- 
bre outras medidas aventa- 
das recentemente por Bolso- 
naro, Como um reajuste para 
servidores públicos. 

“Sioescolhas legitimas de 
uma democracia, Agora, pa- 
ca dar aumento a servidores, 
eu vou deixar de usar para 
outra coisa. É uma escolha 
a ser feita”, afirmou Adolio 
Sachsida, secretário de Po- 
lihca Econômica, no dia 17. 
O espaço fiscal está longe 

de ser suficiente para pagar 
todas as promessas do prest 
dente, como o vale-gás, o re- 
ajuste ao funcionaksmo e o 
auxilio 205 caminhoneiros. 
Dessas medidas, segundo 

interlocutores do presiden- 
te, é provável que o benefi- 
cio pára os caminhoneiros 
eo reajuste aos servidores 
acabem não vingando. 
A respeito deste último, co 

mo a Folha mostrou, 0 gover 
no estudava contemplar ape- 
nas algumas categorias po- 
liciais, mas aliados do presi- 
dente admitem ser possível 
cenário em quenem estes re- 
cebarm reajuste. 
Além disso, interlocuto- 

res do presidente citam as 
criticas públicas de lideran- 

cas do setor. 
Como mostrou à coluna 

Painel S.A. amedida foi rece- 
bida com desconfiança ceti: 
cismo, Marcelo da Paz, repre- 
sentante dos caminhoneiris 
de Santos (SP), por lo, 
chegou a chamar a medide 
de esmúla na época. 
Uma forma de compensar 

os autônomos, segundo go- 
vernistas, pode ser o projeto 
que altera a tributação para 
acategoria, o MEI caminho- 
neiro. O autor é o senador 
Jorginho Mello (PL-SC), ali- 
ado de Bolsonaro. 

“Falei com o presidente é 
ele compreendeu a propos: 
ta, entendeu e apoiou, Isso foi 
um avanço, dando aos comi- 
nhoneiros autônomos possi- 
bilidade de se legalizar com 
melhores condições de aces- 
so a crédito” disse o senador. 
A proposta deve permitir 

que os motoristas paguem 
menos tributos sobre a ati- 
vidade. Cálculos do governo 
apontam que eles poderão 
terum ganho de renda de até 
R$2c milmensais com as mau- 
danças, pagando na maioria 
dos casos só a tributação da 
Previdência e do municipal 
ISS (Imposto Sobre Serviços), 
A Receita manifestou resis- 

tência à proposta do MEI ini- 
clalmente, mas acabou ceden- 
do. Historicamente, o fisco se 
posiciona de forma contrária 
ao Simples (regime simplih- 
cado de tributação que ater 
de também as MEI), pois ele 
representa omaor gasto tri- 
butário da União. 

Para 2024, à previsão atu- 
al é que o Simples irá custar 
ES 81,8 hilhões em impostos 
não recolhidos — conta que 
deve subir com a expansão 
para os caminhoneiros. 

EUA lideram ofensiva inédita para tentar 
conter alta do petróleo, mas preço sobe 

WASmiNGTON| AFP Em uma ali- 
ança inédita, os EUA eoutros 
paises, entre eles a China, fa- 
rão uso de suas reservas es 
tratéúgicas de petróleo para 
tentar provocar uma queda 
nos preços desta commodi- 
ty —anunciou a Casa Branca 
nesta terça-feira (23). 
O presidente Joe Biden in- 

formou que ordenou a libe- 
ração de so milhões de har- 
ris de petróleo das reservas 
estratégicas dos EUA. 

“Essa decisão será tomada 
em paralelo com outras na- 
ções que têm um consumo 
importante de energia, co 
mo China, Índia, japão, Co- 
reia do Sul e Reino Unido” 
disse a Casa Branca, 
Diante dos rumores dessa 

operação coordenada, os pre- 
ços do petróleo chegaram a 
cair 10% nos últimos dias. O 
amiuncio, no entanto, não su 

tiu efeito. O petróleo Brent 
encerrou esta terça em alta 
de 3,3%, cotado a USS 82,31. 
Adecisão surge emum mo- 

mento em que os preços nos 
postos de gasolina continu- 
am subindo nos EUA, Esse 
quadro representa um gran- 
de problema politico para Bi- 
den, especialmente na vês- 
pera do Dia de Ação de Gra 
cas, feriado em que os ame- 
ricanos se deslocam para se 
reunir com seus familiares. 
Apresentada como inédi- 

ta, a iniciativa conjunta bus- 
ca fazer os preços cairem de 
forma mecânica diante do 
aumento da oferta, 
O petróleo encareceu em 

meio à reativação econômica 
na esteira da suspensão das 
restrições pela Covid. 

Para chegar a esse acordo, 
Washington e Pequim puse- 
ram sua rivalidade de lado, 
já que a China também é um 
dos maiores consumidores 
de petróleo do mundo. 

Petrobras limita pelo 
segundo mês entrega 
de combustíveis 

Nicola Pamplona 

Ro DEJANEIRO À Petrobras vê 
nova demanda atípica” por 
parte de distribuidoras de 
combustiveis brasileiras e |á 
comunicou ao mercado que 
não atenderá todos os pedi- 
dos de entregas de a 
em dezembro, a exemplo do 
que ocorreu em novembro. 
Executivos do setor, mais 

uma vez, alertam para risco 
de desabastecimento, caso 0s 
preços praticados pela estatal 
emsuas refinarias não justih- 
quem a importação, por em- 
presas privadas, de produtos 
mais caros no exterior. 
A Petrobras afirma que os 

pedidos têm sido maiores 
que onormal e defende que 
hã outras empresas habili- 
tadas a importar 05 produ- 
tos, Por falta de capacida- 
de de produção, entre 20% e 
a5% do mercado de diesel é 
atendido por importações. 

Assim como em novembro, 
os pedidos de diesel encami- 
nhados pelas distribuidoras 
para dezembro foram atipi- 
cos e superiores ao mercado 
esperado para este periodo”, 
disse a estatal, em nota. 
“Após avaliação de disponi- 

bilidade, considerando nos- 
capacidade de produção e 

oferta, o volume aceito foi in- 
ferior aos pedidos recebidos”, 
completou a empresa, que diz 
que “o atendimento do mer 
cado segue normal, sem no- 
tícias de desabastecimento”, 
A Petrobras não reajusta 05 
ja da gasolina e do diesel 

à um mes. Segundo proje- 
ções do mercado, os aumen- 
tos mais recentes não foram 
suficientes para cobrir toda à 
defasagem em relação ao pre- 
ço internacional, em um si- 
nal de que a estatal vem tra- 
balhando com um patamar 
mais haixo de preços. 
No caso da gasolina, have- 

ria espaço para um reajus- 
te de 6%, segundo projeção 
mais recente do economis- 
ta-chefe da Ativa, Étore San- 
chez. Ele não descarta, po- 
rêm, uma redução dos pre- 
cos, caso esteja Correta a hi- 
pótese de que a empresa ad- 
mite trabalhar com desápio. 
Em audiência na Câmara, o 

presidente da Petrobras, jo- 
aquim Silva e Luna, afirmou 
que “não é correto” atribuir 
à estatal o aumentonos pre- 
ços dos combustíveis, alegan- 
do que não há monopólio no 
setor e que a empresa segue 
vs preços domercado. 

Embratel 
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EstúdioFOLHA : 

A TECNOLOGIA NO PRÓXIMO NÍVEL 

Engenharia social 
põe segurança de 
empresas em risco 
Maior parte dos ataques cibernéticos acontece 

por despreparo ou falhas de procedimento 

dos funcionários; conscientização da equipe 

e habilitação de soluções tecnológicas ajudam 

no combate a hackers e na proteção de dados 

ais do que 2% evenhicia 

falhas Lechologicas, as 

peesenas ão 0 principal 

Eater ade risco para des cachos e vie 

sistemas das empresas. É essa a 

principal comelusão do *soza Da= 

La Bresel livesligadicmia Reporr”, 

eine ala Negima cutmpuendiha 

norte-americana de belecomunh= 

eoções, oque aarmabimeto erenis che py 

modl bncicentes vim BA pulse Ee 

aectriho copio mr ecanata tio, 9% 

ide feels ass idolençõess ue dados que 

OD P RELA CEI 3473 pitada ea 

alguna é bemendo humano, 

Ecabado aguda adia q la- 

eueteieo cho prefuloo que imensos 

e roibios de chudos gerando para 

muitas enipresas, Segunto a Veri- 

pot 050 cos ataques que levaram 

au comprometimento do email 

corporativo comiam cmre LIGA 

apre US apos pin iss corsa ar 

Entre cs vdofaçãões be vlseos ale 

conta printadones, mg ela prresjindztors 

void cnbre USA ge USS 16 

alla, É ua “romeo mr, rent Li= 
ps de geslgoe nro equal o crbindanasa 

coco pogiinve dador cho nica pesipido 

pus be viadinho nisárho 

au sistem, Fi responsável por 

perdas ae US o a USA 1,2 pollo. 

Us restliados da presas 

ligam du aleria para à potencial 

da chamada engenharia social”. 

termo que define nm espécie 

de “backing” bmmano. que uli= 

iza teúnicas de convencimento 

e manipulação psicodogica para 

iobazir alguém a quebrar proce= 

dimentos é normas do seguran= 

ca para então invadir sisbeinas 

ou codibar dados corporativos. 

Mobe-se que engenho i= 

po social pão necessarimente 

possa conhecimento lrcnico 

para explorar vubmecabilkdados 

ae tuna sfliveare, CO cque ele fuma 

principalmente é copuctiade de 

dele kar e tmaaradpailiar pressas 

LELHE keunhenoe sacess quis SÍSÊETNAS 

e qua bngoo iuadoloedes qui armação, 

acabo alirido brechas pura 
listalação de “uiahuares”, que 

dio programas criudos pura 

comnsar damos a computadores, 

verviboares ou redes. 

Ci hading” — uti faca, em peot= 

dugues — duma Vip comun de 

ataque de. engentarão social cm 

opte o criminoso cheia tum quem 

drive infectado com am malhvare 

em algum hggar cla comiprimibiia cu 

porcocinno selo. A jndetição É que 

abiapesilivo seja comodo prog als 

gra Prirvcdonario desiviaacdo equie, 

so conecti=bo ao computador db 

empresa, Mbere o acesso a siste= 
emas hão sacas puecsperho exquipsemeto 
qm da rede corporativa 

Ceni Diper comlneo deli che em 

genhana social é o phishing”, 

que corro eguagudo co crigndaiaiso 

copia Lay dd erriadl de algi- 

nu instituição confhável para à 

vitima e egnda urna me resagem 

suticitando informações om a rts- 

talação de arquivos. por exemplo. 

É mudo comnto taribém quect- 

genti lrims sociais se façam pús= 

sor quar profis pimais ce TI para 

solicitar dados confidenciais cu 

pedir que a vitima insbade sofive- 

ves que supostamente resolverão 

abgum protilena, 

Para combater a engenharia 

sochal e manter a segirinça ade 

sistenoas é informações, dis cim= 

presas prectasitio combinar do= 

luções que garanto confidens 

cbalidadoe, integridade e proteção 

pra seua Dsssoo che! algas contro uuenast 

cultura de segurmnçacorporativa, 

Envie sis seta tipos Deuiniabisgdhcars 
dota foveprenetsurades prosroi condi cas 

Visc de atiquescibermélicos cs 

Lo as de gerenclimento iegra- 

do de credenciais. aceso dedica- 

do à internet, andliço e gestão de 

vilme ral Eiasdes € segurança pe- 

rinetral, porexemplo Tarahego é 

importante contar com sobições 

gue detechem ameaças ternas é 

eternas de forima pretitiva é cin 

Lemipo real, ambos que elas Citimedo 

diagiactos po ante ee Pl 

dadas Diegginchos ala emmpriicãs. 

Para desenvolver a cultura 

de segurança corporativa, a diva 

É comsehembzar as cogulgus hi 

rivcos e das formas de altiação 

dos cngenhielros súcials, pescual= 

agudos a benpurtáncia de manter 

viidolomebois sbragabes cortina quo e Mor 

eso Bnks desconlrecióus, nho co- 

nectar dispositivos estranhos do 

computados da empresa. the hud= 

ar anca de Fontes não Comipro- 

valas e desconfiar de inberações 

que sebicitano dados prssuais, 

cemilidemeitis uu de dores a rede 

corporativa por eniail telefone ou 

aplicativo de mensagens. 

ENTENDA OS RISCOS DA ENGENHARIA SOCIAL 

Phishing 
Por email, telefone ou mensagem, 
ó criminoso entra em contato com 
um huncionária fingindo ser um 
profissional de uma instituição 
contidvel para obtor informações 

pessonta, crodenciais de 
Meesso OU permissão 

para instalação cho 
sottuanes 

O QUE É COMO OCORRE 
Técnica de Por meio de contatos que 

convencimento é cormvencem funcionárias a 

persudsão que explora informar dados confidenciais 

vulnerabilidades humanas ou a instalar "malwares" 
para tar acesso a dados e (so ftuaros mal-intercionados) 

a sistamas corporativos em seus equipamentos 

FORMAS DE ATAQUE E COMO ATUAM 

Baiting 
Utiliza uma “isca” física, que 
pode ser um pendrive ou 

um dispositivo infectado por 
um malware, Que possa ser 
contetado do computador da 

vitima para roubar dados ou 
becssar sistemas é redes 

Quid pro quo 
O criminoso se passa por 

uma pessõa de contiança, 

como alguém dó suporte de 

Pretexting 
Depois de reunir dados sobre 

a vitima, O criminoso entra em 
contato com ela fazendo-se passar 
por alguém de confiança pedindo 

a confirmação de informações 

Ti da empresa, por exemplo, 

E, após conquistar 2 

confiança da vítima, à induz 
a desabilitar prógramas é 
à instalar malwares para 

supostamente resolver 

COMO EVITAR 

pessoais é senhas de acesso algum problema técnico 

Investir am soluções Reduzir o risco de Habilitar Treinar 
tecnológicas capazes ataques implementando ferramentas e consciantizar 

de detectar e agir gerenciamento integrado tecnológicas os funcionários 
preventivamente contra de credenciais, acesso qua garantam sobre os riscos do 

possiveis invasões dedicado à internet, confidencialidade, hacking humano, 
intemas e extemas de análise » gestão de integridade e implantando uma 

forma proativa e em vulnerabilidades e proteção para a cultura de segurança 
tempo real segurança perimetral base de dados corporativa 
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O ministro Paulo Guedes (Economia) durante audiência em comissão da Câmara dos Deputados asrace Machado Reuters 
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Guedes admite uso de offshore 

para escapar de tributo nos EUA 
Ministro também confirma que parentes permanecem ligados a companhia 

Fábio Pupo 

srasfLA O ministro Paulo 
Guedes (Economia) admitiu 
nesta terça-feira (23) que erma- 
DU TECUISOS para suá empresa 
sediada em paraiso fiscal (ofl- 
shore) para escapar de impos- 
toscobrados nos Estados Uni- 
dos e confirmou que parentes 
permanecem ligados à com: 
panhia. À estratégia também 
evita tributos no Brasil, 
Segundo o ministro, o em: 

vio dos recursos à empresa lol 
feito entre 2014 e 4005 para in- 
vestimento em ações ameri- 
canas, Guedes afirmou que re- 
cebeu na época a supestão de 
conselheiros, como uma for 
ma de evitar os tributos nos 
EUA no caso de sua morte. 
A legislação americana ta- 

xa em quase 50% Os recursos 
de pessoas fisicas repassados 
a herdeiros. No Brasil, os es- 
tados fazem cobrança pareci- 
da por meio do ITCMD (Im- 
posto de Transmissão Causa 
Mortis e Doação) — que che- 
ga a até 9%, 

“Se você tiver uma ação no 
nome da pessoa fisica e fa- 
lecer, 46% são expropriados 
pelo governo americano |...|. 
Então, se você usar offshore, 
você pode fazer esse investi- 
mento, Se você morrer, em vez 

de ir para o govemo amerita- 
no, vai pará a sucessão” disse. 
Aofishore de Guedes, de sua 

esposa e de sua filha nas has 
Virgens Britânicas, conhecido 
paraiso fiscal, foi revelada por 
reportagens publicadas por 
veiculos como à revista Piaui 
eojornal El Pais, que partici- 
pam do projeto do Consórcio 
Internacional de Jornalistas 
Investigativos (o ICI). 
O uso de paraísos fiscais é 

um problema global discuti- 
do há anos por órgãos como 
OCDE (Organização pará a 
Cooperação de Desenvolvi- 
mento Econômico) e Oxfam, 
De acordo com especialistas 
noútema, a estratégia alimen- 
ta a desipualdade pelo mun- 
do do retirar dos cofres pú- 
blicos recursos que poderi- 
am ser usados para políticas 
como saúde, educação e be- 
neficios sociais. 
As declarações do minis- 

tro são dadas no momento 
em que o Brasilacumula oito 
anos de contas no vermelho, 
tem dívidas acima de R$ 5,4 
trilhões e busca como elevar 
a verba prevista para o Auxi- 
o Brasil (substituto do Bol 
sa Família). 
A revelação da offshore cri 

ada por Guedes abriu questi- 
onamentos legais e éticosem 

COMUNICADO PÚBLICO 
A Claro S/A, prestadora do Servico Movel Pessoal, comibnica 204 seus 

usuarios dos Planos Alternatrros de Sersçõmnºs 140 e 164.2 aleração 
na composição da Oerta Claro Pos Conectado, Super e ápp. À partis de 
24/12/2021, os clientes passarão a tor acesso também do Aya Coleções, 
Som Cirstos adicionais, E permanocerão com cs serviços do Claro video 

e Claro noticias. Comunicamos iambém aos ussários dos Planos 
dlternatvos de Serviço nºs 158, 159 e 153, a alteração Dna composição 
da Oferta Claro Controle Super, App e Plus » Conectado, À partir de 
dbtalaid, os clientes terão acesso so conteudo do sereiço Skegto, sem 
custos adicionads, e continuarão com acesso aos serviços de Claro video 
úfertas praticadas em conformidade com o ári 52 do Regulamento 
Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações, 
aprovado pela Resolução nº 432/2014 da Anatel, respeitados as valores 
máximos homelagades. 

1, 

Claro- 

frentes como pagamento de 
impostos, correta comunica- 
ção das informações às auto- 
ridades e conflito de interes- 
ses com o cargo de ministro. 
Guedes confirmou que, em- 

bora tenha saido da offshore, 
seus parentes continuaram hi- 
gados à empresa. “Vou reahir 
mar que todos os dados [fo- 
ram) entregues, seja minha sa- 
ida da empresa, seja a perma- 
nência de familiar como pro- 
prietário dos recursos, o que 
é absolutamente uma obvie- 
dade [pois] são recursos que 
pertencem à familia” disse, 
Como ministro, Guedes par 

ticipou de decisões que afe- 
tam offshores. O artigo 5º da 
Lei do Conflito de Interesses 
impede o ocupante de cargo 
federal de “praticar ato em 
beneficio de interesse de pes- 
soa juridica de que participe 
o agente público, seu cônju- 
ge, companheiro ou paren- 
tes, cOnsanguineos ou afms, 
emlinha reta ou colateral, até 
o terceiro grau, E que possa 
ser por ale beneficiada cu un- 
Auir em seus atos de gestão” 
O ministro também reco- 

nheceu não ter declarado à 
Comissão de Ética da Presi- 
dência da República informa- 
ções sobre parentes na off 
shore, dizendo que isso não 

À lider em pestaão 

ambiental 

ambipar.com 

Acesse o site até 
folha.com/seminariosfolha 

Perguntas não 
respondidas por 
Guedes (c pedidos 
não atendidos) 

Deputado Kim 
Kataguiri (DEM-SP) 
* Corsiderando que os 
familiares se martiverám 
jna otishore], O 
afastamento do senhor 
rão torra inócuo o 
afastamento? 

“O que fez oserhol 

manter aberta à 
sociedade mesmo 
após ser corvidado a 
assumiro ministério? 

- Eya mulher esta 
filha continuam como 
socias na offshore? 

* Elas fizeram 
movimentações na 
offshore desde 0 
inicio do governo? 
(Guedes respondeu 
gue às decisões São 
tomadas por gestores 
independentes, mas não 
esclaréceu quem sao Ou 
se Sdo independentes 
tambem dos parentes, 

- Que papéis foram 
comprados e quais 
foram vendidos? 

Deputado Rogéria 
Correia (PT-MG) 
* Faça a listagem das 
empresas [todas elas] 
que possui ro exterior 

Deputado Bira do 
Pindaré (PSE-MA) 
- Essa É a Única conta no 
exterior? Tem quiras 
contas no exterior? 

- O senhor se recusa 
a entregar [as 
informações]. O que estã 
querendo esconder? 

seria exigido pela chamada 
DCI (Declaração Confidenci 
al de Informações) —docu- 
mento demandado pelo dr 
gão para avaliar medidas pa- 
ra evitar conflitos de interes- 
ses, “Estão dizendo 'ah, o se- 
nhor não informou. Narrati- 
va política, covardia, desres- 
peito aos fatos” afirmou 
“A pergunta da DClera se| 

o declarante possui cônjuge 
ou parente até terceiro grau 
que atue em área ou mate- 
ria afins à competência pro- 
fissional ou cargo que exer- 
ço como ministro. À respos- 
ta é não, Não, não e não, dis- 
se. “Existe algum conflito de 
interesse? À resposta é não € 
será mil vezes não”, afirmou. 

“Agora, é informado, sim, 
ads drgãos competentes, por 
que está lá no registro da em- 
presa” afirmou “Por isso que 
não precisava declarar [na 
DCI se minha mulher ou mi- 
nha filha estã nessa empre- 
sa, porque é uma obvieda- 
de” disse. 
A Comissão de Ética anali- 

soua DCI de Quedese liberou 
o ministro, dizendo que reco- 
mendou ações para mitigar e 
evitar comílitos de interesses 
(mas sem divulgar que medi- 
das foram essas), 
Entre as medidas usualmen- 

te recomendadas pela Cormis- 
são de Ética, está a de manter 
inalteradas as posições de in- 
vestimento durinte o exerci- 

cio do cargo. Guedes não es- 
clareceu se a carteira na em 
presa está congelada. 

Os deputados relembraram 
ainda que o projeto de altera- 
ção do IR, que foi elaborado 
pelo Executivo, trazendo um 
pacote com grande influen- 
cia da Receita e que foi assi- 
nado pelo próprio Guedes, ti- 
nha um dispositivo para taxar 
recursos de pessoas fisicas em 
paraísos fiscais originalmente. 
Mas a regra foi removida após 
reuniões entre ministro e o re- 
Intor, Celso Sabino (PSL-PA). 
Guedes, aliás, delendeu a re: 

tirada da regra publicamen- 
te em julho, “Ah, porque tem 
que pegar as ofishores' e não 
sei que, Começou a compli- 
car? Ou tira ou simplifica. Ti- 
ra. Estamos seguindo essa re- 
pra”, disse o ministro na épo- 
ca, antes das reportagens que 
revelaram sua empresa, 
Nesta terça, Guedes ressal- 

tou que a proposta original 
apresentada por ele continha 
aprevisão e superiu que à reti- 
rada ocorreu por pressão via 
Congresso, 
“Euacho correto, acho justo 

[ter a tributação|" disse, “En- 
trou aqui [no Congresso], apa- 
rentemente os banqueiros ti- 
nham amigos pe a, Ou apa- 
rentemente os brasileiros que 
têm ofishore também tinham 
amigos por aqui. Porque mae 
progrediu, a proposta assi- 
nada por mim tem os impos- 
tos sobre vfishores” afirmou. 
De qualquer forma, ao con- 

trário desse ponto, Guedes 
defendeu firmemente a ma- 
nutenção de outros itens da 
proposta —como a taxação 
de dividendos, que também 
encontrava resistências (in- 
clusive na iniciativa privada). 
Deputados também pergun- 

taram na sessão sobre o fa- 
to de Guedes ter tomado de- 
cisões ligadas a offshores no 
CMN (Conselho Monetário 
Nacional), órgão em que ele 
temidos 3 votos, O segundo 
é de um subordinado de Gue- 
deseo terceiro é do presiden- 
te do Banco Central, Roberto 
Campos Neto. 
Guedes disse que uma das 

decisões do CMN, que afrou- 
xou à exigência de declara- 
ção dos recursos no exterior 
às autoridades, não o afetou 
porque o patrimônio dele na 
empresa supera os novos li- 
mites estabelecidos. Outra 
medida do CMN sob Guedes, 
no entanto, também ampli- 
ou possibilidades de investi 
mentos de ofishores. 
O ministro deu as declara- 

ções na Comissão de Traba- 
lho, de Administração e Ser 
viço Público da Câmara, que O 
convocou para esclarecer su- 
as movimentações financei- 
ras em paraiso fhscal. Quarn- 
do a autoridade é convoca- 
da, não pode faltar ao corn 
prúmisso. 
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Investimento 

é legal, mas 
foge de boas 
práticas, dizem 
advogados 

Eduardo Cocolo 

arasiua Advogados ouvi- 
dos pela Folha afirmam 
que, do ponto de vista tri- 
butário, o investimento nos 
Estados Unidos via abertu- 
ra de empresa em paraíso 
fiscal, como feito E mi- 
mistro Paulo Guedes (Eco- 
normia), É o cominho mais 
recomendado, 

Essa é uma forma de es- 
capar da alta tributação de 
heranças naquele pais para 
quem investe como pessoa 
fisica, aproveitar o imposto 
menor no processo de su- 
cessão no Brasil e fugir da 
tributação de lucros no nos- 
so pais enquanto o investi- 
mento não for repatriado. 
Especialistas lembram 

que a legislação brasileira 
sobre empresas ofishore de 
pessoas físicas não segue 
as recomendações mais re- 
centes da OCDE, entidade 
que reúne países mais de- 
senvolvidos e na qualo Bra- 
sil tenta ingressar sem su- 
cesso, Proposta de mudan- 
ça feita pelo Ministério da 
Economia foi rejeitada pe- 
la Câmara neste ano. 
A divulgação de que o mi- 

nústro tem recursos no ex- 
terior em oflshore levantou 
discussões sobre conflito 
de interesses e levou Gue- 
des a uma comissão da Cà- 
mara, nesta terça-feira (73), 
para responder ao questi- 
onamento de deputados. 
Esse tipo de operação es- 

tá dentro da lei brasileira, 
desde que cumpridos al- 
guns requisitos. Entre eles, 
que o dinheiro seja remeti- 
LAR] exterior pelas Vis lu- 

pais e seja fruto de ativida- 
de licita no Brasil, Também 
énecessário declarar os re- 
cursos à Receita Federal e 
ao Banco Central 
A manutenção da offsho- 

re por Guedes foi informa- 
da à Comissão de Ética da 
Presidência, que recomen- 
dou ações pará evitar con- 
flitos de interesses. 
Mas após a revelação sur- 

giram questionamentos 
ainda sem resposta e que 
motivaram, além da con- 
vocação pelo Congresso, à 

apresentação de noticias: 
crime contra Guedes, de- 
pois arquivadas no STF (Su- 
premo Tribunal Federal), 
No Congresso, o ministro 

destacou as vantagens de 
investir nos EUA por meio 
de uma empresa por ques- 
tões de sucessão de patri- 
múmio, para reduzir a tri- 
butação dos seus herdeiros. 
Fernando Zilveti, da Zil- 

veti Advogados diz que o in- 
vestimento de pessoa fisi- 
canos EUA pode ser tribu- 
tado por aliquótas de 18% 
asgo% no caso de sucessão. 

Se o investimento é via 
empresa, os herdeiros são 
donos das cotas da ofisho- 
re, que em caso de morte 
seriam tributadas no Bra- 
sil com aliquota de q a 
Ei de ITEMD (Imposto de 
Transmissão Causa Mortis 
e Doação). 
“Se é um dinheiro que vo- 

cê ganhou licitamente no 
Brasil e já foi tributado, as 
próprias empresas do mer 
cado financeiro recomen- 
dam que você abra uma 
offshore para investimen- 
to. Não tem nada de legal” 
diz o advogado. 
“Não tem nada de espan- 

toso, anãoser caspecto Eti- 
co. Não é recomendado, do 
ponto de vista ético, que mi- 
nistro da Economia tenha 
offshore”, afirma. 
Em caso de ganho de ca- 

pital com aaplicação, mes- 
mo que só pela valorização 
cambial, há tributação com 
Imposto de Renda no mo- 
mento da repatriação, diz 
Daniel Miotto, sócio do es- 
enitório PNST. 
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O Natale o Carnaval da Covid 
Número de mortes por Covid volta a aumentar no estado de SP; no Brasil, é quase estável 

Vinicius Torres Freire 

Josmalista, Foi secrecár o de Redação da Folha. E mesne em aúminstração publica pela Linceersidade Harvard [EUA) 

Não é um repique, não é uma 
onda, mas o número de mor 
tes por Covidem São Paulo vol 
tou a aumentos Não se dá mul: 
ta atenção porque se trata de 
um alta da casa de do vitimas 
pordia paro a casa dos 70. No 
restante do Brasil, q melhoria 
perdeu força O ritmo do mor 
tcinio está entre queda ligeira 
e quase estabilidade. 
Asituação paulista é pior, se 

gundo os registros oficiais (isto 
é se u subnotificação não uu- 
mentou em outros estados). 
Desde fins de outubro, parou 
de despiorar. Fica agora uin- 

da mais evidente a heção do 
dia de “morte zero; alardeo- 
da faz umas duus semanas. 
Era bobagem propagandisti- 
va precipitada, um erro esto- 
tístico E uma interpretução er 
roda dos registros administro 
tivos. O numero de mortes em 
São Paulo ainda era de qoo por 
dia no final de julho, havia si- 
do de Boo por dia em abril, En 
tende-se, portanto, que pouca 
gente preste atenção ao proble- 
mu recente, ainda mais por 
que faz tempo hú saturação 
com 0 assunto E porque a va- 

cina dá uma sensação maior 

de segurunço Mas entende- 
se também o motivo de 1 em 
cada q municipios paulistas 
ter cancelado também o Cor 
naval de rua de 2022. A epide- 
mia ainda não acabou. 
O oumento do número de 

mortes não é lá surpreenden- 
te, Desde outubro, acabaram 
quase todas us restrições che 
aglomeração. Os estúdios de 
futebol estão cheios, embora 
o transporte público na regi- 
do metropolitana de São Pau- 
lo ainda esteja com um movi- 
mento q2% abaixo do normal 
(ou, pelo menos, 30% menor do 

Touro na Bolsa de SP 
é irregular e deve ser 
removido, diz comissão 
Colegiado que fiscaliza intervenções na paisagem 
urbana conclui que a estátua fere a Lei Cidade Limpa 

Clayton Castelant 
e Daniela Arcanjo 

são rauio ACPPU (Comissão 
de Proteção à Paisagem Urba- 
na) da Secretaria Municipal 
de Urbanismo concluiu que a 
escultura Touro de Quro em 
frente à B3 (Bolsa de Valores 
brasileira), no centro de São 
Paulo, é uma peça publicitá- 
ria instalada irregularmente e, 
portanto, deve ser removida, 
A irregularidade é passível 

de multa, a ser determinada 
pela Subprefeitura da Sé, 
Composta por representan- 

tes da sociedade e do munici- 
pio, a CPPU é o drpão da pre- 
leitura responsável por fiscali- 
zar intervenções na paisagem 
urbana que possam interterir 
na Lei Cidade Limpa. 
O debate tratou do caráter 

da obra, se é cultural —e, por 
tanto de interesse público— 
ou peça publicitária. À con- 
clusão foi que é publicidade e 
que foi instalada sem a devida 
autorização do órgão. 
Membros da CPPU critica- 

ramo caráter publicitário da 
obra, associada a uma das 
marcas do idealizador, o sócio 
da XP e presidente daempre- 
sa de educação financeira Vai 
Tourinho, Pablo Spyer —tam- 
bem conhecido por apresen- 
tar à programa Minuto Touro 
de Ouro, na Jovem Pan 
Outros integrantes do con- 

selho destacaram que a obra 
atraiu público à região central, 
beneficiando o comércio, que 
havia sido muito prejudicado 

pelas restrições criadas para 
enfrentamento à pandemia. 
Odebave iiviciu a comissão, 

com cinco representantes vo- 
tando pela retirada do touro, 
e quatro se posicionando a fa- 
vor da permanência. 
A B3 inaugurou na última 

terça-feira (16) a escultura que 
faz alusão à estátua do Touro 
de Wall Street, em Núva tork, 
nos Estados Unidos —contor- 
me destaca o próprio processo 
de solicitação para a realiza- 
ção da intervenção, segundo 
informoua CRPU nesta terça. 
O autor da obra, à arquite- 

to Rafael Brancatell, diz que 
a sua obra não copia a peça 
americana, que é de bronze 
e se chama “Charging Bull, 
que significa touro em inves- 
tida ou touro que ataca, 
Nareunião, Brancatelh ain- 

da defendeu o caráter cultu- 
ral da obra e que ela tem inte- 
resse público, pois cumpriu o 
objetivo de atrair visitantes. 
A Subprefeitura Sé infor- 

mou que aguarda a entrega 
do processo pela CPPU para 
definir a data da remoção da 
escultura e calcular o valor da 
multa a ser aplicada. 
A By informou, em nota, 

que a escultura Touro de Ou- 
rotém autorizações vigentes 
dos órgãos municipais para 
sua instalação, requisitadas 
pela empresa Dmaish Arqui- 
tetura e Construção, uma das 
integrantes do projeto. 

“A empresa Dmaisb obteve 
alvará da Prefeitura de São 
Paulo, emitido pela Subpre- 

feitura Sé, con validade de 
15/11/2021 (data em que a es- 
cultura foi instalada na rua XV 
de Novembro) a 15/2/2022 
diz a nota, 
A By ainda disse que a obra 

tem “autorização do Departa- 
mento do Patrimônio Históni- 
co da Secretaria Municipal da 
Cultura para exposição emlo- 
gradouro público, como even- 
to temporário”, 

Brancatelh, que é orespon- 
sável pela Dmaish, disse que 
não comentaria O assunto, 
AXP não havia comentado 

até a publicação deste texto. 
Estabelec ida na gestão de 

Gilberto Kassab (2006-2014, 
PSD), a Lei Cidade Limpa re- 
gulamentou a publicidade nas 
ruas da capital paulista. 

Bolsa sobe 1,5% com 
forte impulso de 
Petrobras e Vale 

são pao À Bolsa de Valores 
subiu 1,50% nesta terça-feira 
(23), 2 102.653 pontos, puxada 
pela forte alta da Petrobras e 
o desempenho da Vale. 
O dólar subiu 0,25%, a 

R& 5,608c, refletindo preo- 
cupações sobre o risco fiscal, 
mas principalmente acompa- 
nhando a valorização global 
da moeda e com a 
expectativa de que o Fed (Fe- 
deral Reserve, o banco central 
dos Estados Unidos) antecipe 
O aumento dos juros. 

que se registrava em outubro 
de 2079). O que vai acontecer 
quando trens e ônibus estive- 
rem denovo tão lotados quant 
toantes, “APS Antes da Pande- 
mia? Aliás, vão voltar q lotar 
ouvido nas cidades mudou? 
O Carnaval está longe, mas o 

rimeiro Natal com vacina está 
ogo ai Atélá, a situação pode 
melhorar, da vacinação inclu- 

sive Acampanha tem sido um 
sucesso, uma demonstração da 
capacidade do sistema nacio- 
nal de imunização é um sinul 
de esperança, pois os brasilei- 
ros tomim as injeções, apesar 

A expectativa de alta dos ju: 
rosnos EUA ganhou força com 
a recondução de Jerome Po: 
well para o segundo manda- 
to à frente do Fed, indicando 
ue dará sequência à retira- 

da de estímulos da pandemin. 
As ações preferenciais da 

Petrobras saltaram 5,46% em 
um dia de comunicados que 
agradaram aos investidores e 
de alta expressiva do petróleo 
nomercado internacional O 
barril do Brent avançou 3,54%, 
aUSS 82,52 (ES 465,82). 
A estatal comunicou que 

considera avançados dois pro- 
cessos devenda de refinarias. 
Além disso, comunicou que 
bateu recorde de importação 
de cargas de gás natural lique- 
feito neste ano, com 104 vpe- 
rações até 4 de novembro, em 
meio a importações em pala 
mares históricos para atender 
a forte demanda de térmicas 
dante de uma grave crisenos 
reservatórios de hicirelétricas. 
As ações da Braskem tive 

ram a máior valorização do 
dia (6,68%) após a Petrobras 
negar a sua intenção de ven- 
der agora à sua participação 
minoritária na empresa. O 
movimento de alta nos pa- 
péis é atribuido à recompra 
feita por investidores que ti- 
nham vendido suas ações e 
que, agora, passam a vislum- 
brar ganhos maiores quando 
a estatal concretizar o fim da 
sua participação naempresa, 
Os papéis ordinários da Vale 

subiram 2,6%, cominvestido- 
res animados pela quarta alta 
seguida nos preços dos con- 
tratos futuros do minério de 
ferro, À commodity também 
avançou quase 1% no merca- 
do avista na China, 
O dia foi de ganhos também 

no setor de frigorificos, após 
a China mformar que aceita- 
rá pedidos de importação de 
carne bovina brasileira certih- 
cados antes de 4 de setembro, 
Ainda no mesmo segmen- 

to, a Rússia também anunci- 
ou que retómiara a importação 
de carne bovina e suina de va 
unidades brasileiras. À maio- 
ria das restrições aos produ: 
tores brasileiros está em vi- 
gor desde 2017, devido a ale- 
gações do uso do aditivo rac- 
topamina na alimentação das 
criações, 0 que grupos brasi- 
leiros da indústria negaram. 
Em Wall Street, o indice Nas- 

dag calu 0,50%, reforçando o 
viés de baixa do setor de ter- 
nologia devido à expectativa 
de alta nos juros, CC 
dom Reuters 
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do quverno monstruoso, 
No entanto, apesar desse 

progresso, a doença resiste, 
No estado de São Paulo, 99,7% 
das pessoas com 12 anos ou 
mais tomaram d primeira do- 
se; 7% estão completamente 
vacinadas;10% tomaram a do- 
se de reforço. O número diário 
de novas internações em UTI 
continua coindo. Estão na cu- 
sa de 20 por dia. Em fins de ju- 
lho, eram 1,206. Em abril, pas- 
suram de 7.000 por dia. 
No Brasil, descontado São 

Paulo, 85% dos malores de 12 
anos tomaram a dose 1; 68,8% 
estão vacinados. É um qutro 
mundo, devidente. O risco ime 
diato é menor mas a vírus ain 
da circula e mata. 
Até o Natal, a vacinação te- 

rá avançado ainda mais. No 
momento, em São Paulo e no 
Brasil se aplicam por dia mais 
doses de reforço do que doses 
L Mus o final de ano de reuni- 
dese viagens é ocusião pardo 

AS 

mercado 

espalhamento do virus. É pre- 
ciso que o pais chegue uté q 
época de festas com a cobertu: 
ra de vacinação tão completa 
quanto possivel. Pode reduzir 
muito mais o risco. Quem sabe, 

pode haver Carnaval, embora 
sejo esquisito pensar em Cor 
muvol neste púis tão arrasado. 
Paises da Europa passam por 

surtos preocupantes, mas não 
é bem esse o motivo de ligur o 
sinal amarelo por aqui O saldo 
das epidemias é agora muito di- 
ferente. O Brasil foi muito mais 
devastado por contúminações 
e mortes, tem vacinação cada 
VEZ mulis extensa e EOPTUCAÇOM LI 

dor as injeções bem mais tar 
de, Por bem ou por mal, é pos- 
sivel que tenhamos mais gente 
resistente do vírus, pelo menos 
no momento. Não é motivo pa 
ra relaxar e darmos chance ao 
azar de uma mutação; estamos 
em uma pandemia, e um mu- 
tante pode vir da Europa pa- 
rá o Brasil em 12 horas. 

Fim do ICMS diferenciado 
é melhor para empresas e 

clientes de maior renda 
Douglas CGavras 

cunitisa À proibição pelo 
STF (Supremo Tribunal Fe- 
deral) da cobrança diferen- 
ciada de ICMS para energia 
e telecomunicações deve he- 
neficiar mais as empresas é 
os consumidores residenci- 
ais de maior renda e consu- 
mo, avaliam especialistas. 
Na segunda-feira (22),0 Su- 

premo formou maioria para 
impedir que os estados co: 
brem as tarifas diferencia 
das. À ação havia sido apre: 
sentada pelas Lojas Ameri- 
canas, contra uma lei catari- 

nense de 1996 que estabele- 
ceualiquota de 29% para es- 
sas duas áreas, ante 05 17% 
cobrados de ICMS no geral. 
Por ser preço administra 

do, se o ICMS for menor, O 
preço também cai. Mas isso 
ocorreria após o trânsito em 
julgado da decisão do STF e 
se a repercussão afetar to- 
dos os estados. 
Em 2012, 0casochepou ao 

Supremo e teve julgamento 
iniciado no começo deste 
ano, até que pedido de vis- 
ta (mais tempo para anali- 
sar) do ministro Dias Tolto- 
linturrompeu a tramitação, 
O peso do imposto sobre 

a conta de luz muda de um 
estado para ooutro, Em São 
Paulo, a legislação prevê ali- 
quota de 12% para consumo 
residencial de até 2020 kWh 
por mês e 25% para consumo 
mensal acima de 200 kWh. 
No consumo comercial, in- 

dustrial, serviçose poder pú- 
blico, a tarifa é de 18%. 
já no Rio, a aliquota efe- 

tiva de ICMS é de 20% para 
quem não-se enquadra na ta- 
nfa sociale consome até qco 
kWh por mês, de 91% para 
acima de 300 kWh e qa% pa- 
ra mais de 450 kWh, segun- 
do relatório da ABDO (Asso- 
ciação Brasileira de Energia 
Distribuida). 
“Como a regra não é uni: 

forme, alguns estados apli- 
cam alíquotas majoradas os 
consumidores residenciais, 
dando isenção apenas pará 
os de baixa renda que conso- 
mem até go kWh, diz Maria- 
na Kubota, do Stocche For 
bes Advogados. 

E E guararema 
AMBSO DE LICITAÇÃO 

JOSE LUIZ EROLES FREIRE, 
Pretaito Municipal 

“OICMS é importante fon- 
te de receita para os estados. 
As ações foram ajuizadas pe- 
las próprias empresas const 
midoras desses serviços”, ex- 
piica Breno Vasconcelos, só- 
dão do escritório Mannriche 
Vasconcelos. 
“Como grande parte dos 

estados isentou as contas de 
energia de pequenos consu- 
midores de ICMS, a decisão 
vai beneficiar principalmen- 
te as empresas ou residên- 
cias com grande consumo” 
Os estados calculam que a 

decisão deve gerar uma per- 
da de arrecadação de mais 
de R$ 26,7 bilhões por ano, 

Para o presidente da Fe- 
bralite (Federação Brasileira 
de Associações de Fiscais de 
Tobutos Estaduais), Rodrigo 
Spada, o que mais espanta é 
o impacto que pode causar 
a estados com problemas. 
“No caso do Rio Grande do 

Sul, por exemplo, que estã 
em situação de emergência 
fiscal, à perda estimada é de 
mais de R$ 3 bilhões, equiva- 
lente a 9% da arrecadação” 
Ele diz que deve haver pou- 

co impacto indireto para o 
consumidor, no cuso das em- 
presas que tiverem redução 
de ICMS em suas contas, 
As Cm presas Cos ELaTim PO- 

passar alta de imposto s0s 
preços, mas as reduções di- 
hcilmente se traduzem em 
preços mais haixos, diz. 
Para Kubota, nos estados 

em que aliquota geral de 
ICMS é de 17%, pode ir a 18% 
— principalmente nas regi- 
des Norte, Nordeste e Cen- 
tro-Deste. 
“Considerando que essas 

operações com energia ele- 
trica e telecomunicações re- 
presentam a principalrecei- 
ta da maioria dos estados, é 
possivel que outros incenti- 
vos fiscais sejam reduzidos 
ou alterados para contrapor 
à redução de receita” 
Nas telecomunicações, que 

incluem internet, diz que de- 
ve ser observado o princi- 
pio da seletividade, “Os es- 
tados não deveriam tribu- 
tar essas operações pelas ali- 
quotas que variam de 25% à 
30%, mas sim aplicar as ali- 
quotas gerais de 17% e 18% 
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as t6r ca cia MNTURDA, no se ereguicae! dades predelicra, mn qua be dem TPETEP TT cerem 
SMEICOMPS - Núgeo ce Licitação o Contmtos - Fhsm Cx Dlogode Fada 1347 + | TUM MES Petite 
mata IT «rita nr mr, Henislidade 

ds evinicaa dugesdes podetho ver encaminhadas mirimda do ó-mall Mestaniidade o ivo Aociatêncis Cada 
urina sr ria po gu or, ot ir [UT] IB 3 04 protecslnciaa Ho [ 
sedetsço spa dentro do prabo é hicáro astipuindos 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/5ME/202" à LOCAL 
PROCESSO ELETAÓNICO nº 015.207/M02279-0 + Registro de pioços pará RM FTO LOC: 
aguisição de Grão de Bica. Misuto fixa Fixo bocal foca da esde VIVO 

Achê-se aberia a daia cá ioilação em epipols, que será tetiizodoa ds 04h30 do cia 
ErEPaR EL EN) LOCAL 
O Edital & seus Anecos poderão ser obibtos, aid o dlimo da que artsceder o | VIMOS. - SP E42919 
abertura mediante recolhimento de ques de arrecadação ou alravês da apesssriação ; á 
de per-dirive para gravação va COMPS - Núciso de Licitação 4 Corratos - Rus Dr. | CLARO S.A + CAPITAL [AR 21] B,5 25044 
Dioga de Faia, 1247 - e ca vita es rasiipstonigad aamaja ia inertes peio so | CLARO S.A » SF EATERIDE (AR 17) pego] ,31817 

dt. = E ATi ah Fê Sp Bon, STR GA. + SP Interior fer Crterp] B,82215 0,36548 

DJadér 81H12 

ESZGiA REAd) 

51571 q,16054 

à 108 + Niva Fim 

— Anhanguera Educacional Partici Gl, =—— | ELsgaza O,inaza 
ENPUVIE E EAN a a NE 164 047 RTAC] puNZaro 

Pp rap rep Type E ipi Arara Exutara SA mas. sosande por | RT RITA! 
= A, ha vg Êo ln Ah Rar e UR ai a Losmciçõãs | x 

Cor Ea dee ra a pe ne dedo cen niesoni " ço uses SA Cu ua dt ta Se he e rã : : Horária Reduzido Macário Mnremal Hovária Rednsida 
1% HOM RL pqp ço Agmsta AME RR RM 
rosa tri cho 

Man domsação à 

densa sr: a - Pinna! Local 
cação, ds Errado ty ca Cleto Dois E frpiiarintia 
Ro SA, CIR ARA DAE 1 pr da E a mudos oeRurioas dj Seb 5 Unidads de frmps de Larilação: 00 sequedes da ebumadas destinadas a ataca msbpeis sho fastledos pai tempo de oillizaçõe 
Mebisatar, oo Pair: Cha dam pdá lo cado o Sd ga Ml É | lemps Lxrólóçõo avinipia: dO urebos 

Pede Ema im go a Epa CA lada nt» e 5a e ii = Todas pe dai da le Hadubação Hocário Fixa-Mével a o - oii am fufuedragaa: sa = des partis do ostenta do seu cosplatamenite. mL ma "Hlbre 
ita, dá BM à rar ceara dra dC dd a i 

; ] j das chocado foca da Bed Drbedênica, vento teribudos mângio À deco do paira . 

pe are aa | | (cr tee pi canc sa Mama cegundaiio e ad 7 a 21h 
a a) ni o a E PS 1 Hcário Risfurido » feira e sab: É da he tis dá 

2 ca do Ce Sm CNO TR O ROD RR Em a E q a | 
bi eram rede jo lr rs lean ama jr | URSERVAÇÕES EERAiS 

Errante cora red fel e Dines cx gama dis valores promoconais são validos ate 31/01/2022. Após este periodo as Valores promocionais CEbarnação pare-as condições previstas po respecimvo Flano Albermatreo má seco 
eme Hopi oa reco o sara ra clear arraia ape oleo. rm dendamente comunicados se prsticades motos VAMIres promeo ienais. 

alada Se 1º 35, 4º ar Ea CM o Ma PAR ae O CNPUNE aí q 7 ELEORAOBEI! A, com a ac re ds valores acima são expressos em seais e incluem impostos, conforme a begislação aplicável 
PDT PRADOS à dura Cr rã SO EaD 08 rias Caras Rs o en Os enjostes tarómios des álores mário homologados scornesão em preso não icbeior a 17 mese, tornando-se come tefriéncia o [ST de julho de dÓia para base de circulo. 
RC a O a CD RC POA 5 ope fd COTA ROMA, RODE 

E TR PDDE pe STE SEDE TE 
Peg Pa Ferr d Duro de rig E RA MS 0 Cs CÃO Da da Debe arruda o | Mares informações podem e chtidas aceseando o reguizmento da Fromoção na site eme viro.com.bo cu Serviço de Atendimento aa Consumidor [540] 10314. Pessoa com 

e pie efron Co ep pd ap ga tenis sr bre necessidades especiais de fala/ amdição, ligue 147. Faca cabos qual a loja VIVO mais pesto você. mese meevio combo. 

vivo Comunicado 

A TELITÔNICA NRASIL S.A, denamisado Viva, copmnsta sos meus cbentes nesidenesada é uenários em geral, cu páses raloca promeebosals do Flu Albormativa de Sesviço o Pl st Una 
“FALE head DENTRO EIDE TELH, pa mseisiidado Goes, em ves ineo de comgesbo, seiga Di do leglás (UU de PRO fuias coreligões não vilidos pra lutosas com vancêmenia 
& partir de Da /0i/ Pace, 

TARITAS IVENI DAI ja muboga E Frosngrimna) 
Ei 10,44 

ES 07,10 

Homotegado Framarigmal 

as amminirasaris ob ini Bom rim foi ma 
ne DCESF amo porea'Fóis as Elo Basa”, ir come ps paágra a [oorrpanhia ma Conpsacoms - 
CEP 20 Fu 0.3 Ear a 5 Cc Lo a aa Cas à (Cerrprarha aa, À isa a cão, 
ma de as a Cito do Era Rad) Secar DO Caça Agar F E E pu aÃ PAC 
rea teses, pe a Ei, leram spa dna aga Rga mu Pnçonda ms ga 

ga dia dc js Cds am, pda O era praia Exp Ec ba mada di Mion Força Lina IA Pa Ein ré Ea fla a aa NE] 
sa jd gro pq pt, cd a a a lei Dé bra: Falo: par Chamado Abendiãa [VEA) « Horária Sinigles (faso da mede Frvo) [ER E] 

dao de ao Ser rola pri apertando rt nenemgrtgnbos ral VEL SMF) LINAL 

ap na Pa PRI CU, anda sa ga Con AL sam tas | | [VIVO S.A, + SP o, 41708 a isiM4 
dane emp e epa pe mi o A a PO mi aee | | ICLANG A, + CARTA (AM 1) ses? asteis 

Epp ea o mal in 7 bre ao it Sr dá ova fim rampa ep-- CLARO GA + Sf DFTERTOA (AM 11] Bajo LB prai] 

DSR af a pe ns A a e : dE cpa ud VPL CA, =P Listendas (um Ceterç) dhongá S,14066 

gas mana a ras pon ara pass SAMA |) era ama A parem d + Sreieçi mm end UM CELULAR A, = REGIÃO TO RG) PRETO 

E CS ço DÓ a o A a pera alt qui re get Ot (TEL Tale Mocho Leste mas? 0.58070 
Jd a Gado Cp PE a, E a] Jp qu PÃO A A O | 54205 PETIT 
reg er rn, Pa ca la pasa, Era: pa q A ; 
da E nda, ao o o Enc Si a TA ga FR fat O OC gu Cad Cá] : ERTIL] PR ERLE 
Cd alo pa a Ea E ho pad a a) Ca AE é 4064 1 MO ada arts à suis E 

ro io Tn, pa 1 2 aC Pa, e ado inata pad nam pp Raso aee + jumal 

| A, 19 us CARL a o gu a | e Horário Mermal e açã Mariria Normal metes 
Facas Aura step is e papi o Lo maria iyohaar bug asia n,54842 PETER 0, 50482 D,aSala | 

ofprecagacar á er rEa a - ca tasca opta a deCru e E de 
Tra ar pista cha sa ii eai ah nn CA, a Man 
de mara da casa esc a a er LO Ca arado | imo tras” A E CHáTRIOA E A mi im 

Emriria Haneal segunda a sábado, das 7h às Flh 

E ] by + Seriados macionoos de dh Gordo Redunda segunda a sihado de Oh as fhe das Zlh ds 

DEF ERR capa cg ram lia 24h, o 205 domingos e feriados nacionais de dh ds dah. 

Umidade tarifação: é (5215, segundos 

Tarsfação minima: 50 (ftricta) segundos 

qunda-heira a sentosfesra, das 6h às 24h e cibado das bh às 

; a Somente são fatumiveis chomadoas com ducação superior a 3 [três] segundos 

q rc, mica Com Dimineas Lia rasgo pci dnção | | perpnttaas 2 culer some no internos quem dloicóção muprior a 8 Go] pequi, contação a pedir do Sue rm dh verem ro 
a ess pe sn ts não é OP ARO O ÇÃO 

a BZ, 3 Aga Ford 005 SERENO LOG, SORO Udo Pinel e qua NAT SGD 
o A ju, £ PESO 2x sedes au à dom 1 rr | 
poe mass a Dotação, a am EEE = a e le is sea promocionais são validos até 31/01/2022. Após este periodo de vigência os máloves promocionais tetormação para as condições porvistas mo respectivo Plano PT 

us roseira E ts Ea da Cria Fesria, emp o sa teria Ferra ELST ERES E ar ga E ESTAÃES, UM SO : E reúna pas nho a 2 : Gee 4 e de Ens te sr sap as ae pc ao de pe | [Ds roloces acima são expressos em sea e incluem impostos, conforme a legislação aphicivel 

pn pa En voo Our Savia & Esse: Maia ras flanco ana Ta Os nesjestes tenfánios des valores márimos homologado: scocresãc em preso não imfenor a À7 meses, tomando-se come aelezéncia o 157 de JULHO de 2020 para base de cótrodo. 

Maiores informações podem se obtidas acessando [] AE da Promoção no nte vemgiceaimadia Atendimento ao Consmmstor (SAC) 16515. Pessoas com 
| 

Aprova atad Dica ia diana as fu pac Mar ER 10 ga | 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA 
TERMO CE ADIAMENTO DÊ ABERTURA DOE ENVELOPES 

TO: E Em PREGÃO ELETRÔNICO Nº rd. 
DEFETO: Con = aspeciab prado quis socação de mecedtores madbgad fermento oa 
epa roer Epi A Pintas Matias dh Hogora fra publico, patá 
ponfenderéni dos eberii adod, red fia ADA DA “mora dia” a pirtido púllica dá ereto dp 

COMUNICADO PÚBLICO 
A CLARO 5.4, comuna aos sui cheios do Comigo Dinis: Fixo Cometato = NEC, na medaidado, 
[Leral, que libere Eepedesm à dhoiioção aguda Se marviço & alguma de Mui uiuánco 
a ie caidado da unhas « DF Er ais PU UGEdA pardo das 12d qaeride do Brasa) À CLARO BA | 
amboiena rneokatarerdo Wa dA promelêrcios netentdetos Esta a Pnigolameação ds meriço, róme dizangómi 

QUARTA-FEIRA, 24 DE NOVEMBRO DE 2021 AZ1 

ma e 2] 

AMPARO 
É trt temem PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO 
EE ETC] 

LEmTAÇÃO: Proccaia nº DI DMDOD! « ÓRGÃO: Poniaitaa Mori! do dra MODALIDADE: 
Temada da Pagos” DOT! + Dyno Comparação SM empréia dipacaar ada paia d dúhcução 
a partraaaçãoS ic] ur Mr O a, LÁ, A A PTD ÃO 

| abra a lho & qua os Ea nb noGedibna paia à auaceção dé Damaçãs ma Motutóiia do Maga 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL - Estado de São Paulo 

Esmestoçãs Cocirerina a Proportás apiisentádos nos bernon Ss Fes ca Progn a] 
nº OiHiDõa, 23 de movaertao di 2037, Viacher niia Maicriidnio Lire al de Madida 

AVISO DE LC IMTAÇÃO egg 
O MUNICÍPIO DE FEAR DO SkA foma públicos 

sind hard, 

| | 
| Dc] o ponhcaemaria E LRSSS, ui iódá feaizada na modastado LELÃO PÚBL-CO e Graca! 
pre lg da po Lia KR 

raso , 
A data da Gasada Fúria do Lado súrá no cha DS de Senamiia da 2071, a parte das Vbdsin. 
fiidnegogmms conde mto | 

dt Josá Fedaigo 
as já nm de TE-SPD ae ao piandoga sapos de, Bar Como Ro 

pps ori À pulo dabelosso (Ti D553-0553 de por dad. adoos Dam br 
Pilar do Bol, 23 di memso ds 2071. MARCO AURELIO SDARES - Profedo Murscisal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO Nº, 
FREEGÃO ELETRÓSICO Nº 310 

NS42021 

= SME AM] 

DEBJETO: Contratáção de empresa porá presiação de serviços de 
locação de sonorização o uminação, ittaves do procemo de registro de 
preços pelo periodo de 12 mede para atender a Secretaria Municipal da 
Educação. 
DATA/HORÁRIO ENVIO DE PROPOSTAS: 07 de descnbro de 2031 
das Uh ds 10h, 

DATA/HORÁRIO ENVIO DE LANCES: 07 de desembro de 202] das 
HOMIS às PONSE, 

O EDITAL. está d disposição dos inicressados no portal de ceumpras: 
AD pr aid a pr giy dor 

INFORMAÇÕES, contutar pelos fones: (Qui) 2350-0867, 3350-9558 

E SMS. 

Curitiba. 24 de novembro de Mi. 

Luz Capriglioni Neto 
Pregoeiro 

CIDADE DE 
SÃO PAULO 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 

EÂMOUI ER LO 
OFERTA DE COMPRA Nº; 801 O] dao ÓnDas OC oiDaS 
CLASSE: Consát ição de Gatorade Fogisdo de Pregos para pretiação Ce parsiços 
oi br les hos A PLA A hi Pr 8 LT pri ator ido fi dont ria, 
contorna capad = cominniss 00 Maresia Dioperiico, Aneno | 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01 VSBME/20D! 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO; MENOR PRE Ra 
AMBIENTE ELETRÔNICO DE REALIZAÇÃO DO CERTAME: mm bec sp quets | 
Du rare imo da perco gra 
RETIRADA DO EDITAL: DiVISÃO DE CONTRATOS E LICITAÇÃO DA SECRETAR A | 
MN CSPAL DE ESPORTES, LAZER, STO MA ALAMEDA IRAE 35, CEP DASTS-DOO, 
SÃO PAULO CAP TAL DE SEGUNDA À GEXTA-FEIRA DAS 05h Dlrmis AS e dâmin | 
E DAS "ahbmia AS + Be 0beein + Horário Oisial de Bens ia - DF, 
RETIRADA DO EDITAL PELA INTERNET: POR MEO DE BAIXA DE | 

ECOS mem bsc apgobre | ARQUIVOS DHGITAIS NOS crase rd 
pin it densa 2 papa 

DES ADICIONAIS: TEL 1 TAS 
rt DO PRAZO DE ENVIO DE PROPOSTAS ELETRÔNICAS - ANEXO dt: 
CHA 24 DE NOVEMBRO DE 202: 
ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA DE PROCESSAMENTO DO CERTAME: | 
[DA OF DE DEZEMBRO DE 2, AS 1100 HORAS -Foráio nie! de Brasa - DF 
À SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER lorma pubico para | 
corhitirhento De quários possam de inberessas, em Obeciês du do que precertuam 

da Decretos Musnsipams 49 SCE dd 2702003, dh SAHZDOS. 52. 051/2011, 
a ERRA o Ed TEISDTS, Lori Mar tespa! 43 27B de OD Lai Federal rº É 66) 
nm Lei Fact nº TIE Le complam notar nm" 1 LYDA com 
a doiiação que Ré abibul a Le Complemantár nº (AV/ZDI de daá Coma mornas | 
compiementaros apdedesi, a nboriura de hoitação na mocaiade PREGÃO, age | 
meshenca pos inbemmibdio do sistema eletrônico de coririações cercerinado Elas 
Eletrórica de Compras co Govero co Eriado de São Pao - risma BECGSP, 
cum ubiisação de mgursos or teérologia dia qndoseração, dono nda PRISOLRO 
ELETRÓNCO detipo MENOR PREÇO amar psocessada peu Comesão Permaneria 
de Licitação devia Secretaria. are domdormi dade cos mi dispomições cuba elihai m 
gnt cd 

da proposta divadho obedece a capeciicações desta inptumesio cormocazino 

o seua arandos à Borão sncumichades por mão elátrínico, após o eegintto doa | 
inisoesados am paricipar do Ceriame e O Crogenciamento DE seus inpiosertaries, | 
no Cod asteo Liniicado de Formecsgares dá Enisdoa de São Paulo + CALIFESP 
À daossho pública ce proctdanteerio do Pregão Esirórido sesá ceniiada vo | 

erdereço elsirónico es Des sp gor da meat bes fazenda sp.góv im, nota e hora 

menciondo os no peedrrbuo cesta Ecilai e será côndumtapéio peoçoeiro ir dauaiho | 

dá equipe dá spoo desgnrádos nos avos do processo em spiginle é mdicâdos no 
sister pois dulondade competente 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA | 
ENISD DE ABERTURA DE LIC TM 

PREGÃO ELETRÔMRICO Nº TTUDAR! = EXCLUSIVO 

E EMPREEBAS DE PEQUENO PORTE 
| A Pretaviura do MAmelo da Jaquanano dora pobhoo a para confeceneria dos Vigia naados qua 
amconda-se aborto macia Preiíira, PREGÃO ELETRONICO h ne F39071, Do cbpoio à 2 acurteção 

devias eo Edi 

Eita copiada pondera at cmâniiado 5 adqutio mos polos 

da cho di ds savarmdeo-dea JD. Meo 
a To Lo METRO, nos Algo 

| PATO, o Eta, (18) MBFDMA, com Risdado, (1h) TARTE, dom Edsce, UR SA 

DEZA, cor Menta, [UE MME PAO, er Luar, Gui pd reação mriipfraçor dire oa 

Mi E qua 
Adu cag DT Sad Parent Sa Sr 

diria dt E, A Emostina 
Capariariarto dg jestáções a Cortiiaioo 

STO DE SESSÃO PúbL 
CO Nº tia 

AVIBO DE ADENDAMENTO DE SESSÃO PÚBLICA 

TOMADA DE PREÇÕE Nº HIRO 
A Comeaão Parnacaeia dú Lesiação forma PUbCO d pard COPPATANÃo dos sro SRados Sum foca 
aptazada Sessão Púbhca para aberta do emeoço ProSosio da Preços pata o da 30 de nensema 
da DERt ds 0500 borda. 

CPL 5 da novomibes da 2071. 

Ficar Vosgra dasbosa - Presadorca 

AVISO DE JULGAMENTO DE HAB LITAÇÃO 
TFOBADA DE PREÇÕE Nº DINIZ 

da dy poe do Paeemoo da ano cho dhsis rádio 8 a, me 5 bom 

eira mp 

E RELH EPP = CNPJ tro dE PROJECON PROJETOS & CONSTRUÇÕES LTEA 
EF = CP) MA ADOOOA-LO nos deenõa comandos na dio. dagipreneivá mecpelgis vrmapts 
tafrrice do aut at gere dede redragoege ippboah meo! ipi goto pi 
Domipando ddr a paro do pferairo CE ERR) a) pri ro gr 
muda jd apraga do tata pos Gersgdo pitaco (ars a RS DD ri Prpabada a onça 

ata OM ADO! ds DIDO han 
CL, 7 a rama da META 

Pci praia Panini a 
RR] 

EXTRATO DE CONTRATO 
PERDÃO ELETAÓMICO Nº LHtiriza 

da o TERADARO 
Criatura. Paint di Rian lgad Si dg catia 

Conrado TA = INDUSTRIA E FROÇÃO DE ARTIHDE PARA O VESTUARIO LTDA 
CMPo: A DEPT TO 

— em DE vgdnca: 50 das Valor pola RE 2 354,00 
« TA -da menores du DAMA 

Comiegada: MAC IDMAL GAFETY ECUPAMENTOE DE BEGURANÇÃ E REL. 
CMPJ DE SED MODO ET 

| Otgusoc Acusação da croatas cónniciôgeos — homs t, 3 0 4. ápinoa: 50 dias vetor moial: RE 
4 312,00 jocalo md. irazanica & fara seas). 

Sacesasa de Cabssia [2 da noverbe do 202 

Nara Ema Peçarda da Olismmra Eva 
aonnáia da Cisbissõa 

EXTRATO DE CONTRATO 
ÃO ELETRÔNICO Nº TDI 
Conieato nº THAT 

Contran: Foprigetura Do rec io Ob Jaguiiária 
DENTAL UNIVERSO EIREL - CNPJ DES SGMDD GR. 

| por e matar odoridógicas. = Rem 06 vigênga: 50 das comandos da mandgina. 
| teor qghodaal: RS E tda aa 

Sacarasa deGabingia. 02 de novecrbro de DO. 

Contratada GUETARO NICOLINO -*EMPU DE. 581 155000145. 
Apieação do matamos odonictógicos. — em GE vigência: 50 das comindos ds msnaina. | gana: 

Vias global RS SAS. 
Seceriano da Gatinaia, 18 da eovErÊro do 2031 

Rearia Ema Peçanto da Cietira Siva 
Sovrotára da Gatneis 

| PAS, CER AGENDAS ar CAPAS baia Mirra Concha Bacana Copia 
Chai Sireágoea Cuca + 

VE) 20, cume Fem 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA 

rca geamarãa dy IADE fecráric da Mrasihaj de cha 220 442051 

E Pregão Eletrônico nº a - > Adm. nº. 086/2021 
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de | 

LINIFORMES ESCOLARES e para o PROJETO EDUCANDO MO PARQUE, 
atendendo à soliciação de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, por | 
um pariodo de 12 (doze) meses, Do Edital: O edta! completo podará ser 
consultado elou obido a perir do da MOS, no endereço eleirânico 

| mana poriaidecompraspublicas.com. br, bem como por meio do ele wma 
samanadepamaiba spogosbr na aba empreses, serviços empresa linigções 
nico da sessão de disputa de lances: Dia DB! 2/2021, às 10hbômin 

D AÇÃO 

£armtana de Pamalba, 23 de novembro de 2021. 
ORDENADOR DE PREGÃO 

E Tomada de Preços N.º 014/2021 = Proc. Adm. Nº 9E5/2021 | 

Objeto: Contratação de empresa especalzada em serviços de| 
engenhara para Elaboração de Projetos Básicos o Execuiivos para 
a Construção do Novo Fórum é Ministário Público de Santana de 
Parnaiba = 8.P, om atendimento À Secrotaria Municipal da Obras, Da 

| Edtial; O odita! completo poderd mer contado e/ou oblido a partir do 
dia 2UTiBer, na Avenida Marecha Mascaronhaãs de Morais, 1289, 
2º andar - Votuparim = Santana do Parmaiba'SP ou por meo do mia 
vn nam tanacdeparmalia sp gos br, na aba SEMiÇÕE par SUA EITPprosa 
“Liciiações”. Baia de Abertura; 102/2027, ás ChhOEmin 

Santana de Parnaiba, 23 de novembro de 2021 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA 

DE Aliaragão do Corirdo 
Rde peseres rosumert cs absieepisirados Stemdro Gago Sarchas Flo, breshora ciraado, erparhesra, pomador de Cériia 
dendariado 55º CET OSS SE jraoro ro CRENF sob 0º ESLSE TRES, maiderao q domiciliado na doado a Estadio de 
ão Fade, ma Sua Arari Sacer GE aparar 4 CER DEMESCTO Sho e dé Gauecia Riboiso, DronÓaa, Cdsoda, pubnigas 
Eortaiora a Cola Sa dordcado Ss 7 OE BEE EERES soa PODER ob am DOSE 71BSTE, mesiorda 6 Dooriciadio 
Podada E Emado da São Pac, na 0a soou Eezmas SL aqcaramerdo 41, CEP (ELEDTO, a Corda Former co Nosoea 

pesados + Cód de ienidas FO ESLEMBSPS Fecho nm CFF é d Eae, solidao, COP iadioa, 
| PERENE ALE miar gre dr Estudo da oc Fado, ra Ria fada da Cima 0 EIS, mta E. Pinhnire, CER 

do Esmaddo da dr Páudo, ra Pam Faadigoa Cadinho e” 6, 1017 anda - Prbgitos « CEP CS /EDO, fraca ro DPL mb o 
E TUE LIGADOS 176, CO a RS Coracao ri dura Cortando do Esado de El Palo di NFE 
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PEN DAVE no Setor de Licitações no mesmo ec deesço dos 2b00 às 1 TROD alé a 
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Funcionárias na Cipolatti, empresa é de decoração de Natal em Jacarei (SP) Esusnéo £napp/Folhapress 

Luz cara desafia américa e 
afeta até decoração de Natal 
Horário ampliado de funcionamento eleva consumo de energia e pressiona custo 

Leonard o Vieceli 

e Filipe Oliveira 

RºD DE JAMEIRO E SÃO PAULO Re- 
flexo da crise hidrica, a com 
ta de luz mais cara é um de- 
safio adicional para o varejo 
no Natal deste ano, s 
analistas e empresários. 
É que, além de elevar à in 

flação para o consumidor, às 
tarifas mais altas de energia 
elétrica aumentam os cus 
tos de operação para os lojis- 
tas, que apostam na data pa- 
ra aquecer os vendas. 
As vésperas do Natal, lojas 

e shoppings costumam fun 
cionar com horário amplia 
do, o que exige um consumo 
maior de eletricidade. 
“A pressão da energia traz 

dois impactos. O primeiro É a 
redução no poder de compra 
do consumidor com a ener: 
giamais cars ea subida dain- 
lação”, diz o economista Fa- 
bio Bentes, da CNC (Confede- 
ração Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo). 
“Osepgundo efeito é de custo. 

A energia tem peso bastante 
significativo para determina: 
dos segmentos do comércio” 
Segundo Bentes, a luz repre: 

sunita, em média, qo Hrçhas cles- 
pesas de operação no varéjo, 
Em hipermercados e super 

mercados, a marca sobe para 
12,4%, devido ao uso de equi- 
pamentos para refrigeração 
de produtos, Esse percentu- 
alfica ainda maior e beira os 
20% no caso de mercados e 
armazéns de pequeno por 
te, indica 0 economista. 
Ao longo deste ano, a ener- 

PREPMTURA My hiciPAs DE SAE 

ETÁRIA DAL ing dia, 

E CR Tai dos Ca Ee AIM 

gia ficou mais Cara em razão 
da crise hidrica nó Brasil 
A escassez de chuva for 

ca o acionamento de usinas 
térmicas, 0 que sumenta os 
custos geração de ele- 
tricidade. O reflexo é a con- 
ta mais alta para empresas é 
consumidores. 
No cálculo do IPCA, a ener 

gia elétrica residencial acu- 
mula alta de 19,19% no ano, 
até outubro, e disparada de 
J0,27% EM 12 MESES, 
A luz é uma das ni ru 

responsáveis pela escalada 
do indice oficial de inflação 
do Brasil. O IPCA chegou a 
15,67% EM 12 meses, até ou- 
tubro, de acordo como IBGE, 
Em meio a esse cenánio, 

até a montagem das tradici- 
onais decorações com luzes 
natalinas, em centros comer 
ciais ou em espaços abertos, 
tendem a ficar mais custosas. 
O Natal Luz, no município 

de Gramado, na serra gaú- 
cha, começa a sentir o efei- 
to da luz mais cara, segundo 
organização do evento, que 
começou no final de outubro 
e vai até janeiro. 
A programação é compeos- 

ta por uma série de espetácu- 
los natalinos, e pontos da cl- 
dade são decorados com lu 
zes e enfeites da data, 
“Sem dúvida nenhuma, te- 

remos um impacto bastante 
expressivo em relação aos ou- 
tros anos e, principalmente, 
em relação aos mesesem que 
esses pontos de enerpia não 
são utilizados”, diz a arquite- 
ta Tatiana Ferreira, chefe do 
departamento deinfraestru- 

EV a REA EPT O LPS A O = 

av AD OH DF] ai, 
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COTAM EXCLLSHA PAPA MEDE PIC EH] 

tura e segurança da Grama- 
dotur, autarquia responsável 
pelo Natal Luz. 
“Ainda não conseguimos 

estabelecer um comparati- 
vo, pois não completamos um 
mes de evento, mas já se per 
cebe o impacto financeiro” 

A pressão de custos não pa- 
raporai É que, segundo Tati- 
ana, c evento utiliza gerado- 
res para a realização dos es- 
petáculos, Eles consomem 
óleo diesel, que também fi 
cou mais caro neste ano, 
O combustivel subiu com 

a recuperação do petróleo 
no mercado internacional é 
o avanço do dólar, dois fato- 
res levados em consideração 

32% farão compra na 
Black Friday mesmo 
que gere divida 

Pesquisa sobre intenção 
de consumo na Black 
Friday mostra que 32% dos 
brasileiros devem comprar 
produtos que estiverem mais 
baratos mesmo que [550 gere 
dividas. Mesmo com a inflação 
em alta, 7 em cada 10 pessoas 
disseram que planejam fazer 
aiguma compra Na data 
À pesquisa foi realizada 
pelo Instituto Locomotiva a 
pedido da Fisery, empresa 
de pagamentos e tecnolúgia 
de serviços financeiros. 
Dos 70% que irão corsumir, 
27% disseram que estão 
dispostos a comprar, E 
42%, muito dispostos. 
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Presidaria da Comnaãdo Mumcipalo Parmanoenia de Loritação — Sáúnio 

pela política de preço da Pe- 
trobras. “Não conseguimos 
fugir do aumento de custos” 
Mesmo assim, ela vê um 

cenário mais positivo neste 
ano. É que, em 2020, 0 even- 
to teve espetáculos cancela- 
dos devido à pandemia. 
Os shoppings também pre- 

param decorações eapostam 
no Natal para aquecer os ne- 
gócios. Apesar da pressão de 
custos, os estabelecimentos 
não vão abandonar as luzes 
e os enfeites da data, relata 
o diretor institucional da Al- 
shop (Associação Brasileira 
de Lojistas de Shopping), Lu- 
is Augusto Idefonso, 
Segundo ele, à decoração 

de Natal é um investimen- 
to que funciona para levar 
mais público até os centros 
comerciais. 
Em tempos de energia mais 

cara, O gasto com as luzes na- 
talinas até deve ser maior, 
mas o principal impacto é o 
do consumo para manter às 
lojas abertas por mais tempo, 
relata o dirigente. *O Natal é 
amelhor época do ano pará 
osshoppings. Então, o inves- 
timento em decoração tem re- 
torno quase garantido” diz. 
“É claro que isso pode ge- 

rar um acréscimo na conta 
de luz, mas é menor, bem me- 
nos significativo, se compara- 
do do custo dá enerpia para 
receber mais pessoas e dei- 
xar as lojas abertas por mais 
tempo” acrescenta. 
Empresas especializadas 

começaram, antes do Dia 
da Criança, a enviar decora- 
ções natalinas para centros 
de compras de todo o pais. 
Empreendimentos na Amé- 
rica Latina e na África che- 
garam a fazer encomendas. 
A Cipolatti, criada em 1981 

por Conceição Cipolatti e 
com fábrica em Jacarei (SP), 
tem 95% de suas vendas 
oriundas das decorações e 
atrações que fornece pura ão 
centros comerciais, 
A empresa perdeu 6c% das 

vendas emac240, resultado da 
pandemia da Covid-19, con- 
ta Rita Cipolatti, diretora co- 
mercial da marca. Para este 
ano, Rita diz que carrosséis, 
plavgrounds, rodas-gigan- 
tes e montanhas-russas es- 
tão recebendo alguma pro- 
cura, mas que não voltarão 
com tudo, porque ainda hã 
receio da Covid-io. 
Outra atração que ganhou 

força nos shoppings com a 
pandemia sãcosrobós, con- 
trolados por um ator que in- 
terage comas crianças rémo- 
tamente, relata a empresária. 
“Como neste ano ainda é pre- 
ciso evitar o toque, terá mui- 
to pedido de urso, cachorro e 
esquilo que conversam com 
as crianças 



FOLHA DE S.PAULO + + + 

Real digital tem mais desafios que stablecoins 

BC acerta com Pix, mas patina no desenvolvimento do 'back end, o real digital 

Helio Beltrão 
Engenheiro com especlaleação em Finanças e MBA na Ursversdade Columbea, é pressdente do mesttuta Msgs E rasll 

As fintechs e as big techs estão 
dedicando recursos multibili- 
onários para desintermediar 
os bancos em meios de pago- 
mento. Há demanda reprimi: 
da por uma forma imediata é 
sequru para transferir dinhei 
ro pelo WhatsApp, pelo Pace 
book e por outras redes, nacio 
nad ou intermmacionalmente, in 
dependentemente dos bancos, 

Os desbancarizados, embo- 
ra em declínio, ainda são nu- 

merosus. À tecnologia priva- 
do viabiliza q inclusão e ba- 
rateii custos. No ano passa- 
do, por exemplo, uma cripto- 
moeda foi usada como veicu- 
lo de remessa para ajudo hu- 

manitória na Venezuela no au- 
ge da pandemia. 
Muitos governos, no entun- 

to, estão receosos em perme- 
tir soluções privadas em po- 
gamentos e alegam uma mes- 
cla de motivos, alguns mais ru 
zodvels que outros. Caso reo- 
jam mal —regulando em éxces 
so wu mesmo proibindo, por 

medo ou desconhecimento, 
a própria moeda oficial pode 
rá sofrer disrupção no futuro. 
O Mercado Livre acaba de 

ununciar um aplicativo pora 
pagamentos digitais dedica- 
doa criptomoedos. Começan: 
do pelo Brasil, clientes pode- 
rão comprar, vender é custo- 

diar “criptos” em suas cortei- 
ras digitais. O PayPal e a Ven- 
mo anunciaram intciativas st- 
milares. O Facebook anunci- 
ou hó um mês, no Moneyaoao, 
em Las Vegas, à lançamento 
da carteira Novi, que utiliza» 
rá como meio de pagamento 
o pax dollar, uma stablecoin, 

Stablecoins são criptomoe- 

das com lestro, em geral foor- 
dos uma moeda “fari como à 

dólar. O pax dollar não éum dó 
lar verdadeiro, mas um “token 
digital” cuja companhia gesto- 
ruseobrigaa lastrear integral 
mente em dólares verdadeiros. 
É a primeira vez que stable- 

coins esturão disponíveis em 

corteiras digitais prontas pu- 
ra consumo, fora do ecossis- 
tema paralelo de criptomoe- 
das. O Mercado Livre tem cer 
cu de 100 milhões de usuários, 
eo Facebook, quase q bilhões, 
so redor do mundo, O próximo 
pússo é que as criptomocdas 
e us stablecoins dos usuários 
Sd pair Liso das ET ME pure nto, 

Quando us stablecoins (ou 
outras criptomoedas) passa 
rem q ser usados pard pogu- 
mentos transfronteiriços, 0cor- 
rerá um salto de praticidade 
com menor burinendo ig E CUS- 

tos de transação, pois inexiste 
o fechamento de câmbio. Pelo 
primeira vez, transações inter 
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nacionais poderão ser realiza- 
das quase sem atrito, instanto 
neamente, em um meio de pa- 
qumento de aceitação mumlial, 
As novidades nos últimos 

anos impeliram os hancos cen 
trois à dprimorar seus próprios 
sistemas centralizados de po- 
gumento e vislumbrar a versão 
digital de sua moeda oficial, 
Nada como à competição po- 
ramelhorar serviços. No Bra- 
sil, 0 primeiro posso foi o Pix 
Cfrontend”), um êxito espeto - 
cular em termos de aceitação, 
O passo seguinte, o “hack end”, 
é o real digital, que circulorá 
pari passu às cédulas de real. 
O problema é que à implon- 

tação do real digital é incrivel 
mente desafiadora, 
O real digital, se implemen- 

tado como nos discussões pre 
liminares de CBDCs (moedas 

digitais de bancos centrois) 
no resto do mundo, incenti- 
vard deposituntesa sacar dos 
bancços para suas corteiras di- 
gituis. Afinal, uma moeda di- 
gital do BC é menos arrisco- 

mercado 

du, mais barata e mais utili- 

túria que um depósito em con 
ta-corrente. A perda de deposi 
tos Causdrd uma redução ime 
diata e forçada dos emprésti- 

mos dos bancos, causando um 
efeito transitório altamente 
PECÊSSIVO. 
Pode piorar Em paper publi- 

cado na conferência da Mont 
Pelerin Society neste mês, o 
economista Fernando Ulrich 
argumenta que o real digitul 
slgnificará o “absolutismo mo: 
netário” permitindo data de 
validade para o seu dinheiro, 
bloqueios, taxas de juros ne- 
gutivas, fiscalização estatal de 
todas qs transações e outras 
violações, 
É possivel que o processo de 

mocrático impeça o avanço do 
real digital estatal, mas a tec 
nologia de pagamentos priva- 
da não parará de evoluir Seo 
HC tentar bloquear seu avan- 
ço pela coerção endo melhorar 
seus serviços demoeda e paga: 
mentos, o real poderá ser “dis- 
ruptado” por obsolescência, 

| DOM, Samuel Pessõa | 386. Marcia Dessen, Ronaldo Lemes | TEA. Michael França, Cocllia Machado | gua Helo Baltrão | qui. Cida Banto, Solange Srour | sEX Nelson Barbosa | são MarcosMendes, Rodrigo Zeidan 

Estrela perde batalha na Justiça contra a Mattel, dona da Barbie 
BmasíLiA À convivência com 
antigos parceiros de negóci- 
os não está deixa ida Eds 
lembranças para a Estrela. 
Além do embate envolven- 
doa Hasbro, para quem deve 
ES 64 milhões em royalties, a 
Fabricante brasileira de brin- 
quedos amarga outra derro- 
tana Justiça, dessa vez para a 
Mattel, multinacional ameri- 
cana dona da boneca Barbie. 

O acórdão emitido em julho 

semináriosfolha 

: ESG: Sustentabilidade 
promisso social = € COM 

2º edição 

ESG: o que é 
e qual é a sua 
importância 

para as 
organizações 

Ana 
Cupelo 

Equiror Brasil 
DEBATES 

Seminários Folha. O Brasil precisa ser discutido. 

lider de sustentabilidade da 

pela 9º Câmara de Direito Pri- 
vado do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, ao qual a Folha teve 
acesso, nega pedido de inde- 
nização feito pela Estrela con- 
tra a Mattel Inc. e a sua subsi- 
diária, Martel do Brasil, Estre- 
lie Mattel mantiveram por 30 
anos uma parceria comercial 
para produção, comercializa- 
ção e licenciamento. 
A brasileira queria ser in- 

denizada em R$ 64,4 milhões 

ERES inovação v sustentabilidade 

coordenadora da iniciativa 

de eficiência ererpética no 
Instituto Clima E priedade 

após à americana romper a 
parceriano finaldos anos 1990, 
o que a teria deixado no pre- 
juizo, A Estrela alegou ter sido 
obrigada a retirar asua bone- 
ca Susi do mercado para não 
atrapalhar as vendas da Bar 
bie. O tribunal, porém, consi- 
derouo pedido improcedente. 
Segundo a decisão expressa 

nowacórdão, a brasileira “já su- 
portava consideráveis preju- 
izos financeiros antes do en: 

Environmental, social and governante. Ou, em bom português, 

ambiente, social e governança. Mais do que tres palavras muito 

ouvidas atualmente, três conceitos que, quando trabalhados juntos, 

podem elevar as empresas a um novo patamar de desenvolvimento. 

Venha participar dessa importante discussão. 

Priscila 
Borin 
Oliveira Cloro 
professora associada E lider 
do Núcleo de Sustentabilidade 
e Napocios do insper 

KERER 0 “Sº do ESG 

Claudia 
Emiko 
Foshinaga 
coordenagora do Centro de 

Rodrigo 

head de sustentabilidade para 

Estudos em Finanças ca FGV 

Patraginto- Ccotota Brasil 

Brasil e Cone Sul da Coca-Cola 

equinor * 

Luciana 
Antonini 
Ribeiro 
cofundadora da ER Capital 

Bealisáção 

FOLHAIOO 

cerramento da parceria com 
as rés, o que torna duvidosa 
a alegação de que a deteriora- 
ção desua situação financeira 
decorreu da finalização da re- 
lação contratual sub judice”. 
O tribunal considerou o argu- 
mento descabido, 
Emum primeiro momento, 

a brasileira havia entrado ma 
Justiça contra a Mattel, pedin- 
do ressarcimento pelo rompi- 
mento contrato de parceria 

de licenciamento e distribu- 
ição. À 17º Vara Cível do Foro 
Central da Comarca da Capi- 
talnegouo pedido e a Estrela 
entrou com recurso, que ago- 
ra foi negado pela 9º Câmara 
de Direito Privado do TH-SP 
A defesa da Estrela, feita 

lo escritório Serpio Bermudes, 
informou que vai recorrer ao 
ST). A Mattelnão haviase pro- 
nunciado até a conclusão des- 
te texto. Daniele Madureira 

26 DE 

NOVEMBRO 
ERES 

EVENTO GRATUITO 

Assista ao vivo em 

folha.com 

e participe enviando 
perguntas para O 
WhatsApp 11 99648-3478 
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Martin Kenney, professor da Universidade da Califórnia, para quem investidores sorriem como o gato de 

Bolhas são a natureza do capital 

Rriroh 
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À , 

Alice enquanto empresas vão à falência 

Ea 

): 

Arquivo prasguil 

e 

risco, afirma pesquisador dos EUA 
Venture capital permite sucesso temporário de empresas que nunca vao dar lucro, diz professor 

ENTREVISTA 
MARTIN KENNEY 

Daniela Arcanjo 

são pauLo O capital de risco 
— tu venture capital— finan- 
ciou as empresas que estão na 
palma da mão de centenas de 
milhões de pessoas hoje. O 
custo do êxito foram anos de 
prejuizo, até que o lucro co- 
meçoua aparecer é pagou aos 
investidores eventuais fracas- 
sos de outras companhias. O 
caminho pode se repetir hoje 
com asempresas davez: Uber, 
Nubank, WeWork. Ou não. 
O professor da Universidade 

da Califórnia Martin Kenney 
diz que o modelo, criado nos 
anos posteriores à Segunda 
Guerra, expandiu após a bo 
lha.com, colapso financeiro 
do final dos anos 19940. 
Os baixos custos de uma 

empresa de tecnologia alia- 
dos aos grandes investimen- 
tos dos fundos de capita! de 
risco fazem com que compa- 
nhias que nunca serão lucra- 
tivas prosperem por um lon- 
go período, sustenta o pesqui- 
sador “Em certo sentido, isso 
muda a economia” 
Em 2018, ele publicou com 

o colega de universidade John 
dysman o artigo “Unicórmios, 
patos de Cheshire e 08 novos 
cilermas do financiamento em- 
presartal”, referência ao gato de 
sorriso pronunciado do clás- 
sico Alice no País das Maravi- 
lhas”, de Lewis Caroll 
“Tudo o que sobra é o sorri- 

so, Muitas dessas companhi- 
as irão à falência, mas os in- 
vestidores já estarão com o 
dinheiro, então não impor 
ta”, diz ele em entrevista pa- 
raa Folha, quando lhe foi per 
guntado sobre o título. 

O senhor defende que o atual 
modelo de investimento dos 
fundos de capital de risco es- 
tá permitindo que empresas 
sustentem perdas por perio- 
dos muito longos, o que tem 
consequências para a econo- 
mia. Pode explicar como che- 
gou a essa conclusão? Os 
EUA são uma sociedade ha- 
seada em mercado de ações, 
como a Europa. Logo depois 
da Segunda Guerra Mundial, 
surgiu a ideia de financiar pe- 

quenas firmas que ofereciam 
novas tecnologias para criar 
as empresas do futura, 

Esse foi um modelo de su- 
cesso em lugares como o Va- 
le do Silício, Se olharmos lho- 
5 para as empresas mais va- 
iosas dos EUA, quase todas 
elas foram financiadas por 
capital de risco, Virou o mo- 
delo americano de inovação. 
Financiar novas Armas espe- 
rando que algumas delas se- 
jam muito bem-sucedidas e 
reorganizem à economia. Cis- 
co, Intel, Oracle, todos esses 
nomes são fruto de capital de 
risco, Abandona-se a velha in- 
dústria e move-se o dinheiro 
para us novas empresas, 

Sempre houve competições 
desiguais e empresários que 
podiam perder dinheiro por 
muito tempo para derrotar 
seus concorrentes. O capital 
de risco muda as regras do ca- 
pitalismo ou apenas as acen- 
tua? Hoje, nos EUA, nós for- 
mamos uma sociedade e uma 
economia para impulsionar 
as Indústrias do futuro, e O 
capital de risco é parte desse 
modelo. Em certo sentido, is- 
so muda a economia, porque 
quase todos os empresários 
querem começar uma compa- 
nhia como essa. É assim que 
você consegue ganhos altos, 
Isso significa que a manufa- 
tura não é mais interessante, 
Manulátura precisa de copi- 
talintensivo, é preciso muito 
dinheiro, É lento, vocênão lu- 
cra tão rapidamente. Criou-se 
uma nova economia em que 
você olha só para ganhos no 
mercado de ações em vez de 
ganhos pela indústria. 

Em outras palavras, manter 
startups exige pouco capital, e 
os fundos têm muito dinheiro 
para investir, certo? Depen- 
de do quanto você pensa que 
é muito dinheiro. Precisamos 
entender que, hoje, como em 
1999, estamos em uma bolha. 
Hoje os capitalistas de risco 
tem muito dinheiro para gas- 
tar centenas de milhões de dó- 
lares construindoa Uberoua 
Lyft. Companhias que nunca 
serão lucrativas. 
Estamos em um ecossiste- 

ma de extrema especulação. 
Você não faz tanto dinheiro 
em titulos. Se quiser ter prar- 

des ganhos, o jeito é investir 
em uma nova empresa É es 

perar que seja comprada, Ai 
VOCÊ COMNSPQUE 18 CU 100 VE- 

zes o que investiu. Quem co- 
locou capital no Google teve 
US$ 1,000 para cada dólar que 
investiu. É muito atraente. 
Em uma bolha no merca- 

do de ações, até companhias 
que dão prejuízo podem ser 
listadas na Bolsa. Quando is- 
so acontece, você, Como um 
capitalista de risco, concluiu 
oseu trabalho, Você vende as 
suas ações e pronto, conse- 
guiu 0 seu lucro. O que acon- 
tece coma companhia depois 
não é problema seu. 

Perda de dinheiro não é ine- 
rente ao desenvolvimento tec- 
nológico? Quando uma tec 
nologia nasce, nós não sabe- 
mes como será a sua recep- 
ção, se as pessoas vão se adap- 
tar. Perdas são inerentes a 
qualquer nova empresa em 
seu começo. Mas Us cápita- 
listas de risco estão investin- 
do em grandes perdas no co- 
meço —chamamos essa eta- 
pa de vale da morte— para 
depois ter ganhos massivos, 
Você tem que ser a ferra- 

menta de buscas do mundo, 
como o Google, fazer o semi- 
condutor de todos os compu- 
tadores, como a Intel. A ideia 
É usar essas perdas para cons- 
truir a sua empresa —e cons 
trui-la muito rápido, para que 
seus competidores não consi- 
gam te alcunçar— e começar 
a fazer promessas, E a grande 
promessa é; ao final de todo o 
prejuízo, o lucro será enorme. 

Isso está relacionado com 
o modelo “winner takes all” 
[vencedor leva tudo), do qual 
o senhor fala em seu arti- 
po. Sim. Há tanto capitalno 
mercado que os fundos po- 
dem perder dinheiro por maui- 
to tempo. Em 1999,2000,hou- 
veumagrande bolha de capi- 
tal de risco [a bolha. com). E 
estourou, Centenas de milha- 
res de empresas faliram. No 
mercado de ações, investido- 
res de risco perderam hilhões. 
Anatureza do capital deris- 

co é uma indústria impulsiona- 
dapor bolhas. E necessário in- 
vestir em uma empresa e ven- 
de-la para o mercado deações. 
E quando é o melhor momen- 

to para vender uma empresa 
ao mercado de ações? Quan 
do há uma bolha, Quando tu- 
do parece bem, como hoje. 

O que acha das precificações 
que vemoshoje? São algo fo- 
ra desse mundo, né? Claro, hã 
empresas como o Google, um 
vencedor, mas hã outras que 
não são lucrativas, A questão 
é: por quanto tempo sobrevi- 
verão? Contanto que as ações 
estejam subindo, elas podem 
continuar a vender papéis e 
pagar suas operações. 
E há outra questão: você 

nunca sabe quem será o ven- 
cedor. Quem diria que o Zoom 
seria o vencedor que vimos? 
Era uma companhia ok, nada 
especial, E então a pandemia 
veto, e 0 Zoom decolou. Mui- 
tas dessas startups vão falir 
Quando o capitalista de risco 
investe em tempos normais 
— não agora—, espera que cin- 
co ou seis delas não rendam, 
para que com uma ou duas re- 
cupere o seu dinheiro. Mas, se 
uma delas é o Google, todo o 
resto do prejuizo não impor 
ta. Você vai fazer mil vezes 0 
cápital que colocou ali 

Mas isso importa para a com- 
panhia, não? Para os funcio- 
nários. Os funcionários en- 
tram na companhia esperan- 
do a grande vitória, para que 
possam se aposentar é nunca 

mais trabalhar, Talvez, se eu te 
desse à chance de gastar um 
cu dois anos em uma compa- 
nhia com a chance de ganhar 
cemvezes seusalário, você es- 
tivesse disposta a tentar. Vo- 
cê trabalharia muito, mas, se 
fosse da companhia vencedo- 
ra, acabou. Se não, bom, você 
perdeu dinheiro e tempo e vai 
tentar achar outro trabalho. 
Nem todos fariam essa es- 

colha. Mas, no Vale do Silício 
eemoutros lugares como es- 
se, muitas e muitas pessoas 
estão dispostas à correr es- 
se risco. Não apenas 0 capital 
derisco está disposto, pesso- 
as muito inteligentes tambem 
estão, porque elas podem fa- 
zer uma fortuna que muda- 
ria às suas vidas. Cria-se to- 
da uma sociedade, toda uma 
economia, todoum modo de 
pensar ao redor dessa ideia. 

E mais ou menos assim: hã 
crianças no Brasil que querem 

à 6 
Em uma bolha no 

mercado de ações, 
até companhias 
que dão prejuizo 
podem ser listadas 
na Bolsa. Quando 

isso acontece, 

você, como um 

capitalista de 
risco, concluiu o 

seu trabalho. Você 

vende as suas ações 

e pronto, conseguiu 
o seu lucro. O que 
acontece com a 

companhia depois 
não é problema seu 

Hoje, como em 

1999, estamos em 
uma bolha. Hoje 
os capitalistas de 
risco têm muito 

dinheiro para 
gastar centenas de 
milhões de dólares 

construindo a 
Uber ou a Lyft. 
Companhias 
que nunca serão 
lucrativas 

Martin Kenney, 70 
professor da Universidade 
da Califórnia, é codiretor do 
grupo de pesquisa de eco- 
nomia internacional da ins- 
tituição, fundado em 1982. 
Interessou-se pelos estu- 
dos de investimento de ris- 
co na decada de 1980, du- 
rante seu doutorado. 

“DAN UNÍVER mm 
O PETERSBUF 

] yo | 

ser o próvimo Ronaldinho. A 
maioria delas tenta, tenta é 
não consegue nada Mas uma 
ouduas conseguem. Elas não 
pensam em todas as outras 
que não alcançaram seu ob- 
jetivo. Pensam: “Eu poderia 
ser como ele. Eu tenho que 
trabalhar mais do que todo o 
mundo”. É meio que uma eco- 
nomia de superstars, como 
o futebol. Há alguns bons jo- 
gadores, mas o dinheiro está 
mesmo nos Pelés, É uma men- 
talidade de estrela, Você não 
precisa ser ótimo. Não preci- 
sa ser rápido, Tudo o que tem 
que fazer é estar na compa- 
nhia certa e trabalhar duro, 

O senhor nomeou um artigo 
de 2018 de “Unicórnios, gatos 
de Cheshire e os novos dile- 
mas do financiamento empre- 
sarial”. Pode explicar? Você 
conhece o gato de Cheshire? 

Sim, de “Alice no Pais das Ma- 
ravilhas”. Tudoo quesobra é 
osorriso. Muitas dessas com- 
panhias irão à falência, mas os 
investidores |á estarão com o 
dinheiro, então não importa. 

E quanto à indústria tradici- 
onal? Depende da indústria, 
Podemos falar de varejo, jor- 
nalismo, locadoras decarros. 
Restaurantes, por exemplo, 
Eles têm que pagar por publi- 
cidade no Google, ouninguém 
vatachá-los, Isso é uma espé- 
cie de imposto sobre todosos 
restaurantes domundo. Para 
onde esse dinheiro vai? Ele A- 
ca no Brasil? Não, vai para o 
Vale do Silício. 

Vivemos um momento de 
muito investimento na Amé- 
rica Latina, especialmente no 
Brasil, Ao mesmo tempo, te- 
mos um cenário instável, in- 
certo, nas eleições de 2022. 0 
que devemos esperar? Copi- 
talistas de risco estão investin- 
do como loucos na China, É 
muito estável, mas é um tipo 
de comunismo. Por quê? Por 
que hã oportunidade, O Bra- 
silê, de longe, a maior econo- 
mia na América Latina. Pode 
haver caos, mas ainda há mui- 
ta oportunidade, um merca- 
do de 200 milhões é enorme, 

Não importa quão louco se- 
ja o presidente, ou se é eleito 
um Lula alguém mais socia- 
lista, a oportunidade está aí. 
Acredito que os investidores 
estarão olhando para o mer- 
cado, a não ser que as coisas 
fiquem muito instáveis, É cla- 
ro que, quanto mais asua eco- 
nomia cresce, maisatrativa é, 
Mas as caracteristicas perais 
do Brasil são, na minha opi- 
nião, muito atrativas. Os in- 
vestidores continuarão a in- 
vestir enquanto houver opor 
tumidades de grandes lucros. 
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| fuálido também para chamada a cobra) | Horário Estemdo jminçio) RERESFEICAS2EI O, Manta LO, FroT8 0,1 MArS (O PanIE O Paga a Bê263/0,80253/0 80253 (0, M0253/0.E128h EM LZE BE (0,M1248 d EZi BIZEA [6 SLZER O Sides 0 EIzaa(O BI2HS|5 MAMTO[Ó Eri 

Chamado LIM Fen model (NOS) Eprisio Marmal (micute) [1,d22h4[1 d2204/0, 42274/ 1388931, 258081, 5/052/0,3/052 1 29607/1,3081 7/1 29607/0 39817 /14L788/1,61 788 (1,41 788/E60788[141/M8/1,41788/1, ALTAS (2 GL780 [1059581 52847 
-. e alho juálida taribém pera chamada a cobrar) Esriro Redondo (minoto) [E Ba 740 [0,64740/0,44750 [094499 0/84555/0 4/4290 67429 [0 d82s5 0 Macs) 0 SM24 To GMEsT O 6020 [E/69251 0,0929 [0,8929715 69287 /0,89751 0/84257 6 soon a rrazafo fatia! 

FLAHO ALTERNATIVO DE LONGA EiST LA MACIONAL Nº 175 [VALORES MAXINDE HOMOLOE 

Excote destina Fivo 58 Mm [155,68 | 148,49 | 25,49 | 155,75 | 15908 181,97 | DEL? | 16425 É tia EA Es eo ETR] Er TS DO 164,60 | 172,50 | 159,42 
Encate destina Car $6 Mim Err MM | 155,49 | 155,40 | 169,75 | 159,75 | 08197 | 041,92 | 184,25 E URCHE | 184,28 | 1 EN bi | i8s dO Er : 

Fucate destiza Tim sein RL TUR ER JÉLS? | 164,25. Etáças | PE Tasaas ! DE | DA | DO] 

" Ta , Aga | [165,0 AE ASAS ae VELA! 
; | Fraceuia LOW finnmável (UC2/0E3) +46 |- 1bi,25. es [ita ei Da 1 LO | MERO | 

Núnuios (pes opriniora contratada, - om mea ipa 28 Hs. o Aga 
RE NEL RIR 164,25 | 185,78 | 184,24 

ASAP a" Má Rã | 
TC CRER a! Fido maio Hia,Zo | ia, 2 , 

da ] | E. E pe PROUMA | LHE La 4 14 181 a crie 

Facto destina Mom 400 Min 19. (dA RESET fara FT j (AROLDO | a | Ego AAA | AA 
| EE] tiara 158 Mim [ os) Era Ro | Ag pair ET LAMA ,ÃO [AA | DEM | AMD | 128,5 | ARA | ARS | nALia 33,20 | MAD IM uy, am. 133,70.) MA, o Eme 

Penta clogtias Tim pOO Map 6,98 | 200,99 | DUM, DERA AR, RR ILO LR DIDE RINS | 233,20 | 133,90 | MAQ,DA | KUO,O | 180,20] NÃA,DA ETTA E ma 20.) d 
Rasa Prcato deatiro 04100. ORTNRERTRET ETR ESR TRATOR REMEITA TREE RTRE: NTREIACANIOR META RITA: Parado LU dn fi A + 40 Enero dentina CTIN. 209 Nin ag Capa! Jis,93 RIA MP | RA [URANO RARA ARA | 020 [0,2 | | 

netos (por epeiadara Ra —Pacate destino Únicel JDO Mia, MR TREIAT paguoa [149,9] TLRERESIR TRES NOR EINE RIDE ETRRS RTQRECE MENTE DRT DRT 

DOM, DJ | MA IDO | AO | UA 
Mud; DA, O MI] MIAÇÃO | 47,08 | DRA, 
LU0,80 [00,30 | 009,80 USO | pA9,00 

Dacsta desiápo Mexial SMP 10 Mia 440, | 298,08 [00,0 | 229,80 dA | [83.9 | ad AE Si ABAAE | AMA AL | ABAMO É 231,20 AA | ASS A | UA 149,20 | 499.88 494,20 | 191,28 MLOS 
Pxcste distano. Útras SMP 400 Mis | 246,89] 236,80 | 240,09 [029,96 | AU9LSA | ARIÃA | SERA J2M4L LABRAR ARMS S2MLAA | ERRO | 231,20 [1200 | DADO | 483,20 | N01,28 | 130,20 30120 | 400 | 28 

É a Ra MA | Já? LAP ASLA] | SAM | ISA ja | BOLO | ERR PAS! | 6,5] | 406,53 | 958,6] | 556,50 | D66,8) | 006,63 | 086,58 J66, 6) [RITA | 
irmao LM iii [e 2,D4M2| 7 D43AZ Eaagad a oa Fa sea tia bi RITTER: 168142, LÓ LO [2 JRA6 2 LAMA 2, 1896] É, 20914 2, 18044] Zea pad Epis 

y (mera (1,72850 1,780! 48) 3 16817/1, 78912/1 80408 Lane Lata ! | 83980/1,84980] 1 EJ980/1,834801,83485. E ME 
Façote destino Vivo 59 Min S 13768 5 10P88/5 12708]5 17/64 (a nada a 1 

E Fncoia destina Clare Se Mim a caassa [x quê njá.Ias | lagusaa! TESS Ta SR5AS 4 SHHOS SRSADE ESSAS! sea E EME 512/88 (512/88 ERA Jem ERIC IEEE ENT PES PE PRETA) 

— Bacia destino Tom 89 Mm Ja possa e rassa já 4LBSDE (4, 00085 4 PLERA 4 anta Ansa Lea LET EiETbE, EE ERTR 5 EEZRA (5, LZ TA SETA 5 L2MA 5,2 /84% 
— — ET destino 0,50 Pr a itoao 4,TBU96 |4, 8358 4,9683/4,91883 5,88505 4,98505|5,05530/5,05430 5,05430/3,05450 5,1270825 17708 512/68 5, Li768)S ps ETA ERP PRE EREo 

Farote destino CTHE 50 Him TESS (4, PBhSA duldeda 5248 - sã 90885 4,58505) SB50S [5885 ER LES Eh 5 05430 já 127b8]5 te E 127085, 12788 ]5 CRFELTTEREE E jê ER CRERERIE Ed E] re 
Excete Sertina Umicel 40 Him : 

Expote destino Nextel SMF 40 Bin a ERTETERIT d A pá EMTTER más ras gs ess 505430 [5,054 ERES 505530. asc sema PRERTIE ERITREA ER E 13708 | ie E SEZEÊ 
PR ue ES o Eseate destira Ouros SME 6 PRATO 882 4 38505, à GRSA 05420] 96425 p5420 0530 51220 SiFTeA 227 5 LAPNA|5,32/68 [512/84 512788 S-J2T0A [5,52868 
peer dean Escete desing SME SN Mis Ja juS5As 16H rr se mas q La ES PR OR PRE PRE 5,127h8[5,12248/S.12768| sra acta fast] 

F Ri a E | Escote destice Vamo 100 Mim “a he55a [4 7a6b0 1/4 90885] 4, FASOS (4 08505 |5,05430[5,05430/5,05400/5 05450/5,17708/5 12788 6 12768/5, LEMA |5,12768 [5 12708/5,12768)5,12708/5,27849]5 áEasa 
contratada! Pacote destino Cluo 196 Mir (4, 70558 |4 FASSO [à reta 91481 (5 91883 /4,88505 4 SB50% 5] dssioaia nsaà apro Eread 12768 [5 127MA/5 12708/5 10/68/6 177BA/S 1276 ER ER dera 542252] 

k) 1 Facois destino Tim 100 Mim Tá TESSA 58 [4,785 E Ta4550 [à CITTRRE RU El CET 405 à 28505 PRETEM ERES) piiaie EPE jeibe E PER 
56 | . au : LÊ 

Er 
aa E A Eta Sd 

acata destino O Mia ASA [A MidAI 6, se Aitá PPP a 4 
Pacote destina Nextel SMP 100 Hin — Jara tuga emenda 148] [5 88508 |4,98005|5 So Ob [3,05400] [SAQbadO A. LR [SETA pd? 

+ Pacote dentina Quisds SMP JOD Mim Ja PEDE (4 78550 [5 2054 4 SOS [690509 [5,854 H TBM ht270M dai 
L pot tia Ai Má MBA [6 Hs RITTER 

| ARE: Wi: Hesário Morimad [minuta]. RT ERETHE 
AMP = ES o jhorócso Fndunido [eiteta) TA MMNRA UE MGDHO ASIM [a ig RLOIE ENTE DE 

Chuaa LED Bisu-cudvol (VCL) 0H] SMP + WA: Meshrio Necmal fmbeatal 4 AM0BP [442207 SA LUAT (A 38100 [4,98109 L4 61805/4,01608 [AMAAZ| A Janas 4 tuna 
fino fado ft prin fi da Aria ag VI. Moráeia nduzido mingial  |LPAAN | LMAGUA | ANNAN 6 1DSAA 4 LM A URNA, 10230 [adia A, ABLE ERES A DEAR A PARRA AE e AZRRRO [4 JRRTO 4, 4bL0O A RED A NERO 

Nisto — MÊ » VE: Hoclcio Martoal Leito) J4, 029 4, 2006 [4 RIGAR Lá TLAA [4 EMMA (6 NERO) A PURHA [AMADO 6, DRA 6 5252 A ORNE GU SATAN (4,4 180A 6AV9A RARA [45834 650 ALA 6d 
EE Ma Merári fados Lira A P98 000 19897 /2,0982010,8987] 1 MPR PRA DARDOS ge é ORLA ORA ja OND 6261 1,0071101 APR AGIR A a40F ARA A 

LL Elasário AEE PRRA O STORE, 4,2 P04] 4, ENE Ee CESUND ASA BA 4] din tt 1188 [4.0 /hra já rata datar [ fala EO 

| E E  Harária É É BERTO] [E BODRO | À MORRE [a 007! dA PETI d DEM | 4, EAD a, DR SMA (A RE (A TARA [6 LARS (4, LiBãs já 

AMI PET TRE JAMAM [A LAMA [A PA DA LA PARIS AL] 

PLANO ALTERMATIVO LOM Mº 126» (VALORES MÁXIMOS HOMOLOGADOS) 
amada LIM fixo-fivo [NTEMostaduais | Hecócio formal e Redorido jesmeto) [eálsdo (2/02088) MEN 1 blÊ, Ea , la 16538/7 165 Jo E L6540/2 18435 FRTEELIE 0/2,/L8570/2,M0529)2/22908/2/ 21006] 
— fumado Lib fixo-fino Estimesiadusto | tumbém para Chamada a celras! (202048 |2.02068 TI B74a4] iz Err FR 9544! ERTERREA FEPET] 21 2,11438/2,13438 2,13438/2.16536/2,1 TETE 16939) 2, 08439/2, 16539 2 184752 04498/2/ 10520 |2 22908) 2 11180] 

| Macário Sormale Reduzido jmiuto)  -44A0A| Atuo ima A dt DAL 1.6POFE AS00TA A 84250 J.L426M 184248] 3.64240 2.0920A ERIOS | 2,04305 | 1,89305| 2,49305 |1,69305] CSS [3,02305 ABDIA? AIM) 
1. alemao! ER [a 450 4,01550 4 089284, 00028], 12813/5,12614/6 128134 LOGIA A 18714 [A 08717 )A A8P14 (A ESPUUTA PAPIO 6 U8PRA LA 8713 A EA (4 ara2 (A Sea 

FREE EE E EPs : 2a Da | ama | dim] 
ICMS BOR : - a e : is sonata stacdenimes E etila ATA CTT TA ITA TA! + Tm 

FLOMOÇÃO LAO BASICO LOCAL [VALORES FROMBELOMAIS) 

rmatitaçãã A TEMA! EO ASA | bi | 15,06. dia qi Ar 0 | 15,0 | 18,00 
Mudança de Endereço 4 MA | 286,97 | 100 ns surra POO,37 | 100,87] A EECEEA IDA ar pa 

ETA E MES Mem, | 4 | Es EH 

1500, | 
o T 

ai | ami | aba [usar | u 
Amsinatura + Vivo detistência Casa ET 21,99 | 21,94 Bea | s CE GE NNE CRE E MEIRA sacia Fe a já 2 | 31,22 | ido | ido 
Tranquis 50 mimetos Lacal Eiro-fm [18.90] 18,50 18,20 | 18,20 | UA00 | EE 18,29 [18,20 (1850 | 2820 | 8,50 | 18,20] ao | 

| CREA (0.53226 REI 23047 /0,2)847/0,24297 6 2207 PE a Mest jminutai é PErE VOZ 00d, PESE] ú, sEMOIA OA 90 E.15 | 

MO Birasdóo renato)... FRRRL RR LeMPRA O ETA RETA PR LEGO ENTER (o pasa 02540 ASR (0.25000 2500 DL GLE 0,240) RoE90 29 /0,25040 TAG dia! 
hirbesgets Dista Rama) juniemio! PEITO Peri DARDO OA OA DO 2 O DD [AA DA DO O PASS Rival (0,25000 25000 Mi WA 02308, 6.205 Be (rDO SM AJ] 

| lmbenmet Discada feducida [micuta)  J0,/0778/0,73274 CRRER IREMOS ELSE LIC R SET DoasaA4|0, 14454] O 2sabA Grao BL2b0A0 |8.7M020 10,25090 (0,20010 [0.25020 044010 8 2400 0,20000 0,25007 [0.7 7008] 
o Moções Moreeal minuto) To panaa o ApARa | LAR 9. APELS 6,80257/0,00487 0,05 196 [0,9170000 NDA (6/0) A [00760 [6,095 dá ALICATE RELA TICILES TIRA] 
ã —Henárja Bdasodo jringtel Ta, A0622 /9.h0622 5 AG8Z2 [0,085 1 9, MALAS [0,92357[5, 00857 [0,81 108[0,87 199,0, 81798 (6, 01200 0 03168 [0,02758/0,03198/0, 82168 [0,82158[0,11454/6.025 RR 

Hegdria upar redes [estilo] JB ,BBOPE [E ABOSA (E, BA SE LO RARO CE TERA CE TIE RUI 0,0170804] 104] G,PLTOE IE, HOR GR CRPETICKTIL IA AA POR ER DO CE |O 

Chassada Cntedersto Local Eionsfans 
ttálida tambem atá chamados a robirat| 

Chamada Local Reeeasbrel [1] 
fnálida tesibárm paca chasnado a pobear) 

FLÓMO LAO FLANO BASICO LON (VALORIS FROMOCIONAIS) 

Do larieio Mena [leio o TO STLPA QSP 20 [00120 O PRO LAR 1 Ojade 1 Gago? | Lara gra? 6 [BS6AA | 1,04448 |LBASAA| 10440 10444 186668 1 0444 1,07804 1,22081] 
Charmedia TOM Nom dim eta aço po en RR ama a a ERREPIERETS [0,0 047 io ILE tes pra florada [o prada ja PCR PRICE ISS ICETER ICAC IEA Re 

; 1.0, tata aa Lgacaa nteia | puta pres Log iai) Ckumgda LOM diapetios DitEGenadesa e rios 

2. Hgsário Marmal (eita) ET 5500 /2.22203/ 2.3 
d+ Hucíris Rodusido jeinaio]  |2,00284 ZDOSE MEXTECUIEA Try PM PETT JER Tr. TARA, PIPRP E: TRT Ee 15500 [2 185 SM (2 22203 E 1384 

afirma A aa [2 DEJHS DUaEs (2 O0SHA E 005M |: TT) 2 GALES IDAS ogia z E TESE ETA A EREEDIERE DO E) 15500 /2, Er 2, 15500] 2, 15506| 2/15500/1 15509] Raia RE: 2 I3MEL) 

IL FISICO E MIZEs 2 00384 [2 04148] 7 187:1 LAP MOLA | Ponzesr io 12>priD prod Lerádizo s500/214500/7 [5500/7 15800)27 149D0/2 14400: 2, 15508) 2 ESS! 22201) 2 E 

E Je BoBIM] ERA E Bos) | E Ha BESSA: CRER do 1293205 204205 | 2 1HABio na E ia 3,02055 | 3, Detas 1,0205443 02044 |3,02044 FER ITER ER SE RCE RL 

SME Ne Rodas a ai ie [27 2,BbaFI 40877 288978 pBagTA (2532052930 2574582 STEA ITS ZSISSE Ligas, asdEnas | ea aaa ER ETRRENSIAME DERA 3a 3 LT430 EL, 

| SME + M3. Horário Mecmal (minuto) (200877 7,00877/2,86H7?) 28497, 2,E897A, 42,8 2205 |2,93205|2,47858/2,57558! 2ATSSA E, PE inoges a gensa 4 | A,02054 AMROAs ABRO, ARA, [A Jéas | 317430 jaseee 
| GME- Wi pducdo (rensin)  |2,80877]2,60877]2,M087)|2,BA9IA 2 BASTA (2 93208 |? 03205]2 07558/2 97558/2 G7868/7 97G6RÍS ODOSA [3 O2DLA | 3 Dbi | 3 DMA [2 0200A [3 0206! 3 024 | 3 0PDAA 3 LINDO 

- PAS IM" 128 E Wo JA 
ERR tado is Es 

15,06 | 1500 | 1600 | 1500 JSDO | 15,00 | 15,09 | 1 ETA 2500 | 15,00 | 1400. 
100,97 | 100,67 | ErET mé ar [aee sr | 100,97 | DOM 97 | 10057 ju “THE FIRE 109,97 | 100,57 | 100 

Chamada LOM fico méval [PCZ/a! 

STIPES E Ba33a jo 24333 /0,25333 = canid — dA ddA, FERA O 243330, 26088 

efa [nie jurido 10, TEJERS E dane E TITE pEsa| 28 Eoo61 [6,29087] (0,29081(9 Exiae lo ati AROS ati, EE MET 
À Eliana) i E 2 FETZEl L4SEAr) EEE 1 E de ETR CEPE ED! IEREI EEN Lalia3/1,42733/ Pi33 TEfias a artda TREE! E 

Chamada Local Emo-mével [1L-1) E — [Epa na Ud So VU e 1,334302/5/43502/1,43502) Fer Láfais dar as 3829 [1,382/0/5,25279] EedbgAd a dito átrio, 
| Errácio Sup 1 sedurião fmimuto) | ESPERO) EEEÇE! ECHO ELTEO to sacia E [r EH ESC) ERGTE! E DIasMit G7458)7 01458 02968 /1,02908/1,02089/1,02568/1,02944: 107548) 3 /02069 1,17339] 

Maiores à DEECTB NE 
(E f9a38/0,79318 E 78Ã28 [0 A0804 O AL4DA [E,AGIA7 (0, 85187 0.96247 [0,90Z47 [0,80247 00267 jo ima E,97047 [0,97047 (0,97047 [0,5.704 
lê, (81H38 (0, PÓS LAO, PITA [0 AO PO ATO pista 05 0,90247 D,90247)D egoir E Ss? Frn4p jo, 5047 O CEPE RE LE: Th67 E 9706 7! “a a2047 1 000 
(2,18218/2,16218/1,2672EE/1 TISAM! 1195457 PORRA WI 32231) Err L4Prbá 14 2190 1.42196| LAZIRA LAZTMI, THA 142 LH a 1 EEE]! 

(1,H6228/1,16218/1 M8208/1,19548/0 075581 24817/1,/24807)1 32250 1,2227300, 22230/0,02200/0, 42198 /1,42756/1, 42100 /1,42096/2,42098/1, 42156) LAPA) 1 dZTos | SÉdTa [TIE 

— homi LIM nei TRA 
1d xo [iTEbestadiais 



2 mercado 2  QquaRTA-FEIRA 24 DE NOVEMBRO DE 2021 FOLHA DE S.PAULO + + + 

1 Dat irmao == E CEs == o = E o dE e = —— EN 

RES FRONOCIONAIS; 

á Ra A TÓRE RR] PRICE HALL | Im RUI) .18759 : SAMI O MMA qt 1] TT E, ABRA PRA GM O PET 
PIRES E a p= vão Regus (let) taças [0,1 4962 OLHAR E LAN (9134? Arado 19/99 14199 0,346 8 Fouiag0! 0142100, 140100, tágua 0 PAO (O, 14648 [8 Sh UAO 

pet Plpcada = Heranta puma. : O DOE (POA DB E PORRA (O 2 | PLUS O, joe RPI Rtidda p20dé ba tada 
tercas ftscada - Horário Eee : OO, FULDOSO, TS LEO E Lo4as NE ; ' ETECREE CHI CETEON CATE j 

mg Mo E SETE L SATOS (14085? 1, 40857] 1 AZRTA LAPRI E [1,480471,45042| 1,650 aah pit LAIS LAR 
j q40a ; À ERES! rp PT EEE a at 

Churada LDN fmofixo IWFiihestadeass a POSIE TO, TIA IO, PRSLA E MLMÓA [0,85187 19,80247 | asse a 0a O 9047 o FADA? O ERDAr O STO E aaa 0003/25 143 
INTERestadiuais E Faia 0/5318 20 PoILa lê arna om 160, [0 8 ACC O OTA D 900470, 90247 0,9204070 570470 2004706 D047 |O /qndar e ordai o 204 o saDiT! 1 000n5/1 28745] 

[1,14218/1,14518/1,16218/1,19568(1,19568/1,25817]1,24817/5,32251/1,4225%[1,52590/1,32547/1, 42168 1,62198/142198[1, 121601 62198/1,62108[5,52106) 1 A2198[1 C606/1 05383] 
5, dri8(T,26208/0L62IS [7,19508/1,10566/1, 240071 Sdmiiit dzRão1,32231/1,99231 30 /7,42058 | 1,4215062 AZ IST 4E1GA (1 2254 [1,42198/1,42196 1 KEN [MBA TAS363 

Franquia Ilimitado [Local tixo-fino + Local Evomáel VIM) + TF 8,90 | 65,99 | 94,09] 04,9 ea DCE EE DEE RE TESEN TERRE 
Eracquia Dimitado (Loca Eixo-fiza Lasar a RE *2F inocombo). | 4495 | 5405 | 5490 | Ga gd | bao | Susa | Ma; “BET EEE Err 7 e "E NEL ET REMTE RE NE ETTEETETE 

—— rag Riad (Lcd o im + Laçl  ) + E [ne sapo 99 LAMA A MS | 44,90.) 66,09 | 46,09 | dá E SAP 44 

3, oo ae E À dane 
ETEIAE! 1 TRA 

" so [ia [io im ne nto BETO RE 

fe NT PT [RT PTI RT) AIRAJA pita ER e a RO Ra] Ob A SAI eae Ra ERR UA 
FREE ICE CRE TRE TR api pai ga LAI DIS LASRIR [DI PET] Charada Escedento Local fisesfigi Haráçoo Ishuido Umioesial dra 2/4 id En 

— ie od Bal —. g00m DA eta DE RANA AR o 4 piso tiaça ETR TRI 
dl RO 

; nemderto Local Fixo: Mlvel [VEc1) nu OA [1,40047 [14008 mis pai 
[ehuamaçia pasa epetadaca distinta da | fmiánio Jindunido RT dida Egas Lists LESAME 129408 Reid od 
franquia enparatado io xl para Hosário Supes Asduzido (múnuto) 

assa | br do [9.90247[0.82647 0.80047 [687042] prger o EEE sia 
é (0,85087 [DLBAIA? 84247 |5,80241 0,aA 96247 Da 03/7630 DRT 7 No Epa | Lrsn 

JSFIE [16208 [2 TOSÃA | E GSM? aaa gRE Lea saad LARRSA LAI La 421 DO LAPIS 1 AA ES E ana 
LAZER ELA/A VAsdE TORA» RC AR dr) Ê Ti ErrEjI á MET TST LBA 1,421 LS LATIBE (To LBÁ Is 

1 FLEU BRASIL E 

Cáiao | 00.08 | 67,90 | 42,08 [41,90 | 47,90 [4 EE DESDE ICA EE RE RU ERR REC E RR REIS MEO EA 
RETE: CREU SECO RES ES BRO BR DES DE CE RT RE REC NES SEC DEC RE DE BR SEO SECRET E 

ES 

O LNAT O, pm cama ad ER abas [8750 [8,18740/0,44/50/0, HP50 0 EERACTT CO, MBB 0,18061 / CRTITAC CRE SER RI 
CRE RETIRE annas CXEFIDIL REI] IICA : TIL im O, LIM O LATO (O, Ló 5O [0 LAB O 140100 140100,  1squa 6 isgia TER IOCR E REETICA TEL 

Diteaa Eigato spo ma CR ELEitab sig patido Dist Otira, Er pirar RAUL RA Rs Re 
a á A, de viá 5 A Lim sáias 14279 A is2es APR S IgA MME io, uia bA JA 

1 k 
pf ” : - e 

Chamado Excedenia Local Fixo Mirai ES] r Ernargaa) 
jehamada para aperadecs distinto da | Muita ri [mp Í Aa 
ss o Hasania Ses Madusida (inato asa jours) Pb pe usa jo eras? Dumas Lares sata untada putas [io | alia Lero] LPS jin PR RN RP 

' - = s R abunnire, = 

APRETA TLanéialE EoaTRÍI 3 
HO AURA CB PILIA O Sitza 0801 
ar a a 

ar ia LIMI ae. DEL É HiviL ERroIL Faso LEi E 125 Li 124 É Be 128 (MALORES PRORULICNALS 

” "OM ap asa (ago [ado aca ia aa ido ias sam E] Eearreapta 2369 terços [aaa | aaa [eia [DO 
81,98 | 1,98 | BL | E EX-NE (alas | giao | miao | dios aLço | JE, NL RE RE TERES as Vais iso 

ao Loro [rom [urso Corom [aros [org [apso | qr96 À FEAR METER ID BD RICO RE REIS REI RAS 

1500 T 66 1 15,00 | 15,00 | 18,00 | 45,00 [ 18,00 
— Medaça de Endeimça 400,37 [260,97 [200.87] Lo0,97 200,57 | 10097 [Mod 
e Im E ERECSE EE CRE E AETERENCME | 
"a TU TT Tee rr TEM REM BETO ET Er] 

A BEE —— pg O pa a RO a. L Ê j 

Chamada Entedanto Local tinto Internet Distacda - = Mario eat 0,70448 0,70554 [6 20988 [0,2098607 ISA [0,2005 RT 20/70 [0,0 (740 /9,21726 DTM Pecas LE END 0 T 
Tnb Horário Redurado E RITA SID [6 19484 [6 19405 [6 19708[ 0,187 [6 15983 [E tánia 0, 1694) EECCATERLROATEFLICATTA JE RLERO RCE RCELICRCETIAD E 2 EESTI 
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Ds memes valomes promocoram serão vilidos até 31/01/2002. Após este periodo De FIGÊDCIa 05 valoses PIOmoonas TeÉocnação pars es condições peequtos mo cespectivo Flamo Alternativo ou senão dendameçãe comarocados 8 poticaões EOTos Taloces Fromacianas. 
Cs raloces acima são Expressos em reais e inéluem impostos, coniocme a begisiação aplicivel. 
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E novas valores promocionais serão válidos até 31/01/2022. Após este periodo de vigência os valores promocionais retarnarão para 2s condições previstas De respectivo Flana dlternativa cu serão devidamente comarecados se praticados DEves valoces promocionais 
Us ralores acima são expoessos em nais e incluem copostos, coniorme a legistação aplicisel. 
Os veagustes tarifários dos valaves mórimos bamelogados sconerão em proso não inferior a 12 meses, tomando-se como cefeséncia o [ET de julho 2018, para fase de cálcio. 
“À partir de 01/00/2022, 0 Estado do Rio Grande do Sul (RS) vefrerá alteração de atiquota de ICMS de 30% para 25%, devido se fem do prazo de vigência pará os aliguotas previstas na Lei nº 14.7243/15 e Decreto nº SL 424/2005. 
Mainres informações podem ser obtidas acessando 0 regulameçio És Promoção no site memevieo com br ou na moseo Serviço de Atendimento ao Cénsimidor (SMC) 203 15, que fencisna 74 horas, nos sete dias da sema Pessoas com necestisios especiais de Esta /mudição, figue | 
14Z. Para caler quai a loja VIVO mas perto de você acesse vemorivo cam br. 
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CM USE ETC ERES 

PROCESSO ADMNGSTAATIVO Nº 2958/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº DUGGM = Versão 02 
O Pregaeiro da Câm Munspal de Sho Cosiano do Su, diario dos terms do 

Proponso Adenhilabiairo nº SeaaoS. Pregão Preserciat nr” DáihiS). Versão ÔS, 
euja objeto é a coniniiação de sempeeta sspeciaicados poea ração de Tels |nheráiiva 
TE, com ipplartação e garantia iberdea do labeicania, nos tara das dipecificações 
Moore co Tara de Malerência (Ameso | polo perído de 12 jdaze| metes, 
ADJUDICOU o ctiuio da preserio Heilação à epivas ALTBIT MEDBMÁTICA 

qua da fagidy cercado a COI proposta no vao 

global ce RA TODO DO justa enil raalal eo Prosidendo da Cámara Murieigal de 
Edo Castro co Su HOMOLOGOU o ralando procedimento beitatódia 

São Cosimo do Sul, 2 de coremibio de 2001 

der ares rir do Ater dy ADMIN STRAÇÃO ESCOLAR DE R'BE': 
AÃO PRETO E REGIÃO « Eshal de Convocação de Assambésia Cara Drdarária Veriuao 0 Pra 

rama 100780577 221 PEDE, ser irirnido 
que juigou acertado o ata de inabuiitação da licitante 

dos am moção 
| mptedentinta per se cs em eenijrciam enirto Dimeio 
Earl pego de 
bg sopra oager dora inf inca apmpesrajenaeao qr srg pe dobrar eta 
já o ottenda o olho cando q quarenta a mais cóniman), fes q mmema decisrda 
| vuecadora do cores (rs Sahaba, 1) de aquando de DOS! Comendo Prepara da | ó 

Sc 
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO No 20211781 

GOVERNO DO ESTADO 

A Sector da Cosa CÊ tora pública o Pragão Elatrónico Me 20311781 de 

umbanda sao do Secretario do Solda — SESA, cum OBJETO d&: Raguho da Preço para 

futuros der tunis agi ições da moiarol miúcica hosgpáadsr com úeuipomento gem 

cneendado pero es grupos 01,02 e 02, conhorme aspecddesções cociidas no Edibal e 

ses dogs  RECEMMENTO DAS FROBOSIAS ViRTUAS: Pa eadereos 

ver compenama? ger br, niveis da Me 178]2021, os o dio 07/12/2027, ds 9h 
[enáres de Beoulho-DF| OBTENÇÃO DO EDITAL: Mão prederoço alolsbardo ema da 

nes sia ceras apl cá gre, Procuisdario Garol do Estodo, se Portolazo, 17 de 

Mastro da 2071. ROSÉ CÉLO BASTOS DE UMA - FREGORIRO 

É CEARÁ 
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ILETRÔMICO No DO 1 PRA 

£ Segsora do Casa Ci torno pública o Fragão Estica Mo SO0PNVPRA de 

untorasia do Secestario do Sodda — SESA, cujo OBJETO d Ragiaro da Preço porá 
fatia O emu oequisições cla mestesol móeico hospisio, conlarsos 

nipoe Lescbes comidas no Edi é sas demos. RECEBIMENTO DAS FROPOSTAS 

WIBTULADS: hs mreberdço mer comprei gore, ativos do Ma LPGENHO, cãd o 

dia 7/2/2021, às Ph Meróro de Brosblo-DF] CHETEMÇÃO [O ELIAS: óo 

andareco eletrôrico cume su so silo euesaplogos gowbr Procuredorio Garol da 

Estado, em Forteieza, 15 da Mormnbro da 202]. ISABEL MARA Silvia BRAGA - 

PRECROMR. 

FOYTENO DO DITADO 
& cE CEARÁ 
AVISO DE LICITAÇÃO - PRIGÃO ELETRÔNICO No Z0910013 

do Serndearios hr Con Cel tor pelo o ração Eorge co Mo 2021001) de 

imail Entegorários cha Mincrcslosg ira ade Indisomiaçõõos da Camas = ETICE, cujos CHETO dy 
Regina da Pregus quara ltgros am redndana equitações da cielo, reselbogão 

misndeeea, conlmma aapecdicações cortdos ne Esto) q pés donos, RECEBIMENTO 
DAS FROPOSTAS VIRTUAIS: Mo endaniço eme cormpradna poe be, esbrereda, hos des 
20342071, esti o do DP/VI/2021, de Ph [Mesário de Besilla-DF|, CONTENÇÃO Ds 

EDITAL bis erdaraço alnirônuco eisnô DE RS ajiá ae peplog cu gov br Procurado 

Cosa do Estado, des Fortolaso, 10 de bvambes de 202). EMO JOSE (SOMAM 

CLIMBRDES - PREGOE RO 

8 CEARÁ 
SOVERNO DO ESTADO 

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Mo 20211791 

d Sacedoná de Cass Covb tara público o Pregão Elsirônico o 20211707 da 

dores do Secretaria do Sobde — ESA, cus OBETO d: Ragisho de Preço para 

fotos a meendoss aouinções de Sra E próseses, cosfomme espes lzoções 

coetidos no Editol a qeua damos. RECEBIMENTO Das PROPOSTAS METLAS: Eis 

endariçoo see comprosmelpenhr aboeis da Mo 1912021, olá o de 

DF/12/2021, às 14hã0ma |Horário de Brasilia-DF]. DETENÇÃO DO EDITAL: bio 

anderaço eleição tes aceno Da no 4 bo ve caploç os porbr. Procuradoria Cerol de 

Edndo, sm Fostolera, 17 da Mesmo da 2020, Raimi LM DME BONITA - 

PREGOEIRO 

QUARTA-FEIRA, 24 DE NOVEMBRO DE 2021 FOLHA DE S.PAULO + = + 

vivo Comunicado 

A Telefâmica Rradil Di. denominado Vivo, ceminica ass seua cbenins petidenciais e aruários am gesil, di sorrés ralando promaciamado de Plano Abiacnatimo da Serviço e PA nº 240 + VIVO 
FIXO CONTROLE CLASSE ENPECIAL, na modalidade finmiiso bocal ulllidos para chamadas local ariginsda em pn ita Ego & dertinadas à permingo sos em doa desa de 

Pe Catas cnpdsces vão válidas cama fatuias com vepeimenta q palíir da OA j 
25 VIVA TENO CONTROLE CLANS ESPECIAL 

TANTAS Pp A 

mamas minas 

1 dg Miro NE = D1sa6 =! 
MODULAÇÃO BORÁRIA E E te BE COBRANÇA 

Bixi-Fina e Fioo=Mirvel Local 
Tempo inicial de tarifação: 36 (trinia) eequndes 

Unidade Tac tação à tada d (208) segundos 
Chacsnia intorieeir Toda as ibamadas à parto do sistante da seo complatamento, 

Jariêa de Cmmpleiasments: Peio completamento de chamados me ADEE na fenia prispaga urtá cobrado torta de cosplsmenta por chamada, lineitado a d ldmai] ese 6 valor 
da eatmisio (MIN) aplicável &s demais cloizes do pásna Gámco da mpdalntado local, 

Merval (dias úbeis, dai 6 da 24h q núhados doa d ds pah) 

Badesido [dd úbeis, da Oh ha dh, Asa cihados, Eh da bla clas 24 do 24h Aos domingos a lnrisdos pacienaio da Oh do Poh) 

DESLEVAÇÕES GUMAIS 

Du madame promecierais sho mulidos até NI/OLPSODS, Apãs mus periodo se eslómes promecmprals iebacratõos para ay condições previstas eo perpertres Flare Afterratrço ga mero 
dirridaneente comsenicados ss prateado pesos malguoa promeciamada 

fia valases asim são expressas em meala o (pelos lspontes, poniucma a legeiaçãe aplsrfel. 

da paspustas tarifários dos vulnces máxima bopalogados prsserhy em provo não inferior a 12 meses, tomando-se coma pelecéncia o [ST de julho de 2008 para base de cálculo, 
Haósmes infarmações podem se obtidas acenando é regulamento da Focmeção no vitemeema vise com. be 00 Serviço de Aterslimenio aó Cosaumidor (SAL) 045. Pesszas com necessidades 

especias de fila) nodição, Egue 142. Para sabes qual a feja FURO mais perbo você, aves NET poko 

vivo 
À LELIFÓRICA BRASIL S.A. denominado Vivo, comonsga sos vem cbenies remdencisis e usuários em geral, os nóvos valores promesvesuis do Faro Alternativo de Serviço» Ed pm” tar 

“VIVO FORO SIMPLES, válidos para é harmados fecais originadas óm termo fixes pésspagui e destinados 4 tarminads Eixos tm mes doca do Concessão, no setor di da Região Di do Pi 
Ertas condições são vúlidas paro Eitianid com cencimanta à partir de Ga MEt/ obra, 

[ANIFAS EVENTUAL 

Comunicado 

Erameerional 

Bá iital 

MEM 

Wunre logado 

TARIFAS MENSAIS 

Aminatuia manda! 

pesimatuaa mmonal + (fivo Aumistdecia Luma 

Harasbegade Prasspejanal 

TABIFAS LH 

Binuto qualquer hexário » SH? nas 
Mimuto qualquer erário + SME E: , : 0,45/50 

“Moráris Mazmal = segunda-beira e sáb: ? ds 216 
Bacia Esdorido + ssqorsosbeio e sito Oda lhe ri da dh Dom e Ter 
Mae: dd hs dad 

Harário Mascmnal- Dias úteix d ds 24h/ Sáb: 6 de 145 

Harário Simples + Dies átris: O do dh Sab: O dede dá da 24h Dom e Freise: É dio dá 

Etr valormi prempesiicaia não polidos até 11/01/2002. Após eve periodo oi valor prempochama melemmnanão pass qa condições preyisimá no mapeçiies lana Abernailes qu merda 
devidamente cntminicadas se praticados novas valoces prompcnals 

Ou valooes seia hs orpremes em doais o Loc] imposina, confere a legislação aplicável, 
O menjusia tacllágio doa valopes mimos hotpblagados tem coma dods-bons paca fuluro cmajunto: OS de junho de 0040 pais base de clleuia, 

 Malgsos informações podem verabtidas acessando o mequiamento da Frosseção ns aibe wma visg cam dr ou Serviça da dtendimeção da Consumidor (AMC) DONA. Parana com 
 oeropridades msporima da lata! amlição, ligue La? Para nabee qual a loja VEVO nais preta voce. aposta irem vira cam, ba, 

vivo Comunicado 

A telefânica Srasil S.A. comunica aos seus clisráes e esuários da clase sesidencial os novos valsces premocionas da Promoção “Vive Fixe limitado Bram”. composta dos Flanas de 
Pede i 283 « Plane Mimitado Local e PÁ nº 284 » = Dana Te ia a na modalidade Local e Longa Cistângia, em soa área de Concessão, setor 31 da Região 
E do PRO . Estas condições são válidas poe Bivcs com vencimento a partir de BS/00 Poti 

PROMOÇÃO VIVO FIXO ILIMITADA REASIL + PA TEREM 

R$ 5,09 no 2P AG (combo 
RA bas - Feanquis Local Bimisado FimosFixo mem cóm Banda Larga 

pala 

fd mi = Frarmpuia Local Timbiada Tixis Móvel E tr, n ma dr eg 
De Ma dettiras Viva 

PA FRA = EO Mismutha de Pramqula Lema 
Ddrtircia Macignal Fase] ima 
j a 

ES GO,M no FP DG + Viva 
Paga + 14 Himesos de Ni Limga Dirtimda Ausintáreia Coma jeouida 
Vinpelddvel destina Pio Dn Nas 

Farsa = 45 Himins de Franquia Longa Purtâneia 
Finaeável dessiuo Gperadosas GH bat 

ES aa 0d no 17 4 iv 
Assistência Ésaa 

Ausintência Cana icomba tegesbarala Locgas Tr) 

eum a demais Banda 

Chamodas (riginadas pais Vivo fa fog SN TR = GADDO O DIISMO 
Chamadas Eocabidas a Cobrar de Five On Met EMF | PRF] Coisas ; : EXT! 

O a Cqadia TE Megmitadas Promos senais coça ca SA 

ua Di | ' EETEFE RAS) | TT 
Chamadas Úrigimades pura Quisas Opersdusas Di TE Met SME 

* Gucebótas a Cobrar de Curtas (pesadaças Dfé fel SME in assuma 

TA LITAS ESO Fito MOVEL LONGA DISTANCLA + FLAMO ALTERMATIRO iba 
E dog, To pd Poco a To e ARE q ls id 

Chamadas Driginadas para Vivo On Hat EMP 

Horário Bedunido = 5 ERP E PE Semi agecepropes EPI | 

Poomeciomatmente, a migração da Enha é gratuito. 

ds novos valoces promacianais serão vilidos 31/01/2022. Após este periodo de vigência Br valaTEs promocionais fefgrmação paca 25 comilsções previstas no respectivo Piana Aligrmatras 
au sesão desidamenie conumicados se praticados remos maloces poomeacionais. 

Cs uzleses acima são expressos em reaise incipem impestos, confocme a legislação aplicivel 

Us reapestes tarifines dos valores máximos horetogados ocenerão em preso não anjenor a 12 meses, tomando-se coma refestocia o [5] de março de DOIS pasa base de cólroio. 

ls sequanões tipos de Ggauções são cormderdos como ligações excedentes, into É, não sezão descontados da franquia e serão cobradas: ligações para provedoçes de mternet discada, 
impor compcsa a à, portais de vez, cismmados destinados a cúdiço de três digitos, enóse ouima. 

Pimeres indormações podem ser ootiãa acessando o regulamento da Premeção no site mme.vivo.com.br cor Serviço de Atendimendo ao Corsumidor (SAC; 40915. Pessoas com necessidades 
especiais de fala andição. gue 42 Fara saber qual a laja VIVO mais perde você, Desse FREIO. Com br 
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Prefeitura do Município de Caleiras 
Secretaria do Administração - Diretoria de Compras vivo 

EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL NºOMBIZOZA : Comunicado 
ORGÃO, Miunte Le EDITAL, ads QUIETO: hnliçdiea 
de ip bro ga ie Púbbca rei pres rompem à Teladámica Brasi 2,4. desgastada Viva, coeníios ses qo clientes mreidasehals  uquárico am quis), ar novos valaçes peemacionado la proisação “Mbmitado Fixo a Móvel Local" 

MODALIDADE: Propõe Prosoncnl DATA DE ENTREGA DOA ENVELOPES: me qa does de cenpetiio, setor 14 da Geglhe IO do POO Catas nrelições aba valldas pura fatoras com pensimanês à party do Hui 
dla 06122027 dm ldhomn e ABERTURA DOS ENVELOPES; nn mesma a pa partir de 0/10/ 
data é hora, As empresa intotódsadas poderio socar O evo do Edia' A poomação é cospóila prima planas: 
via emma), im como Taiará disponivel no Sit do Munasipia ce Cimino Flu Altercativa nº 264 = Pulo Sempre Fin Mioel ivo Lacal é 
dra coeund, do gas be (Poco! de Traranatéccia) Os e-mais para anviá da : 
Edita são beilocapffcnirims sp govbr ou belncoo caveiras figa | gm Plana Albetutivas nº 208 + Mimefiados Pre Lord 
imo informações pelo felino SS-BSdO no horhto cos DafiMmin dm BND LA T - - : RES TREEP PRE ianQUnin, MÃO GMABse O GCil! per tur Wide Gotaio: ETR BRASIL E FIXO E MÓVEL LOCAL » PAS 206 a 45 reeveimerar+ i E | 

Caieiras, 23 ce Hovembro de 21, TT TT manda [oo ço OSRARARS O rio 22] Er 
SAMUEL BARBIER! PIMENTEL DA SILVA - E 

Direto de Compras Licitações e nisto asse ns da fra 
TE Temaapado a Viva e Franquia de Minutos Ilimitado Fiso=Fizo Lomga | 

ES 127,13 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
PA 13.7662021 - Pregão Eletrônico nº 4472021 

dia nn caso, poll a ÃO pas o ai Mn: ai má Sendo des paes Edo gas us de ne gomes 
Peocadâncaa 4 usidada im age doi de pç pio EA cem o 
Tipos Menor Poço pes item ! 
bt o a tição do Ee tm é intro do Práro pará Ermo da Proposta Elatrônica: F AL . À Mar ado ES o ahi o PE e 

] E Promoção preste ilimitado de mentais para qualquer 
Ene E são Mora Em it = cg para Goazão Pública: QMiNiizort da DAhÓBmM Mimitoa x Ei qulgum perario e E reator 5 em quals ála a hatlria 

Emmrdaco:; he am joio ir pai 7 T 1a É FEXá " vo TR 

Mana Eropondro Tomei ae god Oui MTE AE ANPR FOCO WÓVIL VIVO LOCAL [TO TA : o O TO 
= tg E midia Madródo | Marário! e RE boedirie Reduzida 

j ramsção pasote Wimitado de misuloi para apresbaia 
Nope qual diam pra 
Inengie n pane Mimitado de micules para epesadoia 

bla a honpário 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
PA 120%5/20%1 : Prógão Prosencial nº BR/2051 

Oh jeto: E ic ataca lo cap rc 

ortografia 
abras de pavimentação aslálica e sstemia de disc agem, mapecienenialoçe fm 
Carai Marra de Freitas, Bairro Po. Panprama |, Liinio do Ponha Muro ce 

inata. 
Recebimento é Abertura dos Ermelopes: DS/TWB027 &s DO-DO oras. CEEE: ainsções E eai mo e. ao 
Local: Paço Muniiça! sito ra Praça José Rodrigues do Nassmenio, 30, Água Fris- Fivo-Fieo Local RR : Rem. gi 
Citada se pag see qr rem pe re acieis Mecmal + - sequenda-lraa e ih: do dih 
Esclarecimentos: Er desaça acima, ca bostoo das 08:20 horas às 18:30 Pora bocáio. [Horária regunda-eita e ash dis lhe Zi ás day Mae: 6 da Zé 
Ecita cisparivel na sito ma Cajamar so gov br ei Eicio Rod eztda ms Bom. e Par Mae: à 

Cajamar, 23 de novembro de 2021 DESTRVAÇÕES GURA 

ai ip a a, DP [*4 Ehta promoção mão contempla a coiirrtação de parade paro chasmsados locaio fxosmévrl com outras mparadoras 

Fromacimolmente, a migração da fa é guetudta. 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR Cio ralo pressionado sudo vilidos até Fi/0i/207). dpho este poiedo de vigência eu voláteis promarntais messrmanho pará os condições previrias mo meipeciivo Flama 

a Era red grade si , Alternativa pu pathos devidamente Coirnnócados me praticados cruas valores premesjucade 

Objeto Ci psemtanho sermos co celeste cintere pro lia hataate etntreincor as ddralrices gera De valores asia ado expressos um neaia o Lnelaoma ineprutas, candorme 4 begiilaçõe mpitócrel 
a pedem rorprtigres ufa va pole Poa? drama Dx taajustes tarifários des valve máximes homalogados acermerds um pusco não inferior a UÉ meses, tomando coma tedenáccia a L5T de julho 2018 para base de cálculo 

Sit Seattaco 'calizaca no Cito Ge Jordar é Meme po de Cappio» BR diminnma dm asguintes tigos de ligações ão cocaidetados come ligações essedestes luto é, nho secho descartadas da franquia e sesbe cobrados: 

dade duigomano de Lntação: Moran Pride À ligações para poosedores de internet discada. biguções miebódas o cobras, sigam, comeca sd, portais de ves, chamudas destinados 

Roca ANNAN, E Agua Fria - a código de tubo digitos, enive owiras. 

Esclarecimentos: Endeteço ama, ra horário das 04:80 horas ds TE 30 oras Misiones inferecações podem ses ohtrias acessando o veguiamento da Promoção mo site meme -vrço.cam.be ou Serviço de Aberidimento as Cormemidor (SAC) 10315. Pessoas com necessidades 

Esrtál dsponinel nó site rravéejarar sp gov Es especiais de fala) aoiição, Eque 142 Para sabes qual a haja VIVO mais perto você, aresse HNEive com bo 
j « RU de ires rbro- de MOD | : 

Rail Lopes Cardoso - Setrotana Ms ntipal de mtrsesiritura e Serviços Picos 

Prefeitura da Estância Turistica de Salto | + 

prod ecta deram nene VIVO Comunicado 

TELEFÔNICA BRASIL S.A, denominado Vivo, comunica dos seios clieres residenciais e eruámios em qural, 0á movos valoces promocionais do Plano Mtrmnativo de Serviço + FA mº 18) 

“VIVO FIXO CLÁSSICA MEUS MINUTOS, od idade jocal, em rua does de conceetia, setor Ti da Região 10 do PGO. Extas condições sho válidas pra fatutot Com vencimento a 
partir de BA OL Daio 

antiho Cipamániano o di Pripolos deguos do qd. Entrego dos asvelopos Habilimião u Era ' NR dr - ; a 
devia = má a DO oras du dia 10 e duna da MD! a setor da citação - Excraianá LABIFAS EYINTUAIS Himelagado Erinnosioina! 

Weniração, 1º andar da Prplstiia, à abúiiaia dbsspmiá SE ! PREITR?! Dstto,ad 
Erperimem na nua ida ifociação, dm toábdo piouta O Edi a anana sasha dintonivt para À Até 

Bratudto 

afiquina esti rd rd [ sa j FANISCiaA HH 
je Mecrena do A Degree amavis dos Eietonas e dat eme Mudas Rage 

Cá foverEto da H LES, ESMA. 
patimánto Trabalho a Tuna ES 101,08 Rins 0 

BELA? E571,04 
E E | Ki 184,47 Estoi,io 

Tnbunal de Justiça de Pernambuco R$202,45 E$sa.0% 
E5202,95 Ex7,93 

AVISO DE LICITAÇÃO : E5212,89 R525,94 
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº BOGT1S11M5.2021 0178017 ê Kiiiiaa Riba os 

LOTAÇÃO PE INTEGRADO NÓSio or CEL PEÓNEITIPEFEGRMP) + PREGÃO BS250,)4 R$a5,5% 

ELETRÔNICO Nº 147D021CPLOCE LCDNTCE Nº 2ÓMB0d! - Nobreza: Aguenição. Ta Mú 5 E Druas. E ) E£250,)4 Eilso ds 

DELETO: Evertual agqueção do compuladores seridores, pelundo os serviços da Franquia ADO Micutos (prozocional 800 mineies de bóres, toializando 1.800 mércica) 
assistência técnica e garantia oresito de EO meses, mediante SISTEMA DE REGISTRO E 1504 Mimet 
BE PREÇÕE. consoante Termo de Reterência o demas anexos. Valor esiimado do lote dE E . x , . X 

único: R$ 4.561.747,82 Recebimento da propostas abé: 07.12 202%, ds 40h. inicio da Franquia 1200 Mivutos (promocional bOO munutes de bários. totalizando 1.800 minutes) 
dimputa: 07/12 2027, da Mk [horários de Brasilia), no ste gore peiningrado, pa qa o Franquia THÕO Mimubos iprimociornal 1000 emmetes de bócem, tósalzando 7.200 menvtia) 

ata pode ser obido também no soe popecdoa as dor co drstamenta ra sade da Comissão, ADI pese onda ao totalizando 2.400 mirebaa! 

mtoada má fo Dr Moss Daracho e dor, Ec Paula Bapinta dº audar, boto Sar 
uia, RecitaiPE, cu atravõo dos Fomes (874 5187-0400) 204 JA, na borâma das Eh é 

EA, de segunda a namrisimea 
Epi, PIMDORA, Cabrel Farma Mp o F 

ARO PARTO E NEGÃO Ronenoita Gan Erasa da ra a sa a 
trsrioacandiro Rod Ch Verne 1 Air ho ração ECOS, HoNCISANLHACOS Feanquas DHO Misutas 
poggusis e inamaçona do Ens bananas adoram ritmo E | 

Copia Cond Gui CUquNTa ERAM Cura, Cas ema Fa A 
e Cinana Manon LON Anima Moeia Mapa, CMMÂANCIA, POrAaI, Pradópaia. PUDRRO Fasnquês 440 Mimujsa 
atos Cleto, Santa Cru cia Espavança, Banha Pága de iniéstia, Santos Andrea ca digo, Franques 450 Muentos 

Basa ABA, Berpas d Saridoanha, bas Wiriónal da 
1 ' Fesngquis 50 Wise bes 

Pranquis 50 Mlieoios 

O41349 
CLARO S.A » CMETTAL (AR Tt) nALH? 
CLARO Sh » SE INTERIOR (AR 11) 18441 

Fool. fmbeião iliaa 26 Mano - Fisnsdlntio da VIPO S.A. - SP Interior (ex Ceterg) SAS 040777 
| | [rrêe BRASIL CENTRAL 0. 87292 

TIM CELULAR 5. + REGIÃO TH ! GaTIIS 

mas PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS RP SE doi pe 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ih ERRA 

[ouaimaihoa ] ne frete de Gubrulhos, por meo do Departamento 6, já 183 
5 é Contatos - DLC termã publi TRA “Cem 

ato: LICITAÇÕES AG DADAS: PE 40521 « DLC 
ia ço com mmarva para ME ! EPP MEI visando RP da luva plástica 
arara e outros. Abertura 102/21 8/30 Disputa; 0:30, PE 487/21 

PA MOMMZ menor É dps vianrdo conimtação de amprasa 
pibiena he para formação de educadoras o qualcmes que sluim na 

bnlamil dim Find ir fel Aboriura VON BRA Bd aiera Matra legado Pramarianal 
- manor Ai wsando RP da = MÓDULO MEO » MÓVEL (vês Ma natidid Misgea Mosslidad pizutos 

B30 Disputa 0:30, REPROGRAMAÇ. NEN EE Serei Encadaste 
fa cr ja “BL PA E manar menor rsço veando é de rr - Ro == 

SErvIÇES DE 18H ação Em ticos (calçadas i - 
Abertura: OA] E DANTES GO Re ER DLC PA «PA asia mares pre | ; : Eri 
viEanao Bra pres EOIMUNME ma n = z 

próprica, aca pre il As segs unidades da Legado nã da i Rai 17 
Educação. Abertura bia! ES0 Elsputacé3 Cho-editais poderão ser ; R$291,51 
obtidos no site go guaruhos por no link Licitações Agendadas. na R5z2s,24 

MODULAÇÃO HORÁRIA E CRITÉRIOS DE COBRANÇA 

ESTÉRCIA DALMICÁRA 

SECRETARIA ML: CIFAL DE GESTÃO a ES a : 
ATOS DA CODRDPNADORA DE LH TAÇÕES feriados cocinrais da CÊ as Eoh) 2l às 2sh/ Dome FocMoa: O às záh 

AWISD DE ENCTAL DE PREGÃO ELETRÔMICO Nº 1TDMNDOS! Enirança iririal de 60 (sessenta) segundos 
É secas mburio no Geceiseo ossos de Coamiho. = Fogão Dericeoc "oro! — Tempo de ntitcação adicional tarífado 3 cada 4 (trinta) segundos. 

| roca nº TIM 0 cao DME É E CONTIVENÇÃO Di STENTS parto Gar nrario Sm E ri Ea y L 5 E 3 [e IP 3 por ck E 

bes o aero da combustivel Se seios = pouaios cradesondos. por meo da grplamisção q 

Er o Dm TO memo e agrado com cicação des coeso de peçam emo Chamadas Fatucadas: Todas as chamadas a pastor do instante do seo completamente kiss adro leia: 0 -sEGuIõoOs 

E e pa Unidade de jim) Esequente: cala É segundos 

Estário Samples (antigo Boránio Bedozdo) (dias Úteis. da Oh às bh. hos sibados Cb às Eh e das dá as 2éh. Aos domingo: E Barcino Redocião + segundaena oe sáb: 0 ds Th 

| Rr ap oa er. te Ee a PES E APL a ST 

PREFEITURA MUNHO PAL DE SANTOS 5 Herágio Mormal (dias tries, dos b às 74h e sábados das & as 14h) 

“es Cronicas 2 carina ção 22 Dino (oo elico) cena a fota da vsiodo DSTs 

“mo Comtracente, Das Garicoo de 24 perdia 2 oqoado) massa, Dom farros ds begaiação megaria, 

à comorta cHaincão dora armtio mo Arneso dodo Eds DO aemommermeenão do mmcabrrario dos 

pecposia carma mor OT TARDE Lancao ccomari am 07/127M02] die 

15. O iai, mo inspa, rosTia- se dispor tes o parir da T5M DGCG!, mo amdaraço abricênco 

A ÊO RR gare, ro do mpletiro “Liciações-s”. 

E SC ad da SE ERAS 

ataca combo Ros 2p gos br. É E raras bão A pi ir e (S20-mérvei (SMP/SHE): janeiro de 2918 para base de cálculo. 
É ELIAMA DLIVE REA ABSCRÍOS Himores informações podem ser obtidas acessandes q regobamento da Premeção ne site een erro. come ou Serviço de Atendimento 20 Consumidor 
TODADCMADGEA DE LO TaÇÕEs [AC] oa 15, que fangona 24 bens, nos sete dia da pera. Pessoas cem pecesndades especiais de Esiafoudição ligue 242. Faro saber qual a loja VIVO mas de pesto de tocê, 

oo acesse mera viva com Er, 



16 mercado 2 QUARTA-FEIRA, 24 DE NOVEMBRO DE 2021 

E Aviso DE ABERTURA DE qerteer 
fha-sa aboria ao CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA 

medabdada do PREGÃO DLE uy barro qto AM 
CORE TEEO eafaroras so Procteto a” Moiara 

do Governo do Entedo de São Pala = DECR. | 
o CONET TU META DE REGISTRO CMI PREÇÕE GEP. para 

E ar &, = mesdicação de pregão porá se cus 03 de dezombes de 
Ho, E 1000 hocam O osital no cntaçem, aatera disponivel para commulia mio 

| Peito enc Ee mia 0 NS A A a 

PREFEITURA MUNICIPAL leo ri DO SUL 
EXTRATO DE 

Prefeitura da Estância Turística de = 
EDITAL = PREDÃO ELETRÔNICO Nº B&/2051 = PROCESSO AD MM ISTRATIVO Mº TRSPIDAH 

RE rir dia ço 
Enremina- ao alberto Hicimgão vencida a cCosuaiação da peista puílica pais fopicesenio do 

descarienro Estitá mg a Fita fa festas Ípuica o xo 18 suo 
a Ed Dbi quaitular tas 

F : id : e ecra id 
Elalevia Tui Ros di Galho. 23 de ouvem has de 

Marcia Conrado - Becrelino de Sado 
dna Cheiro a Carcalho Rescedo de Morenha Fáraca - Socmatana da Esbecaç 

Comunicado 

A Tolefâmica Nrandh 9,8, demaminada Vivo, comesnica sem ava clientes aonidenelaia e mada em queeai, au mernda iralnto pencemebamads des Flare Abimenatmmos de Serviço, DA nº Ah 
» “Vive Fixo Mes Minutos Clianica” na medal dade Local, em mus dona de Corcrtaho. seios 11 da pç do Pi Criss condições não válidas pasa loiras com peprisendo s partis 
da Da/01/. 

Pias Abierativo E 4 VIVO PRO FENO MINLNDOS CLANIICA 

“+ E 
MODULAÇÃO MORÁMIA E CRITÊNIOS DE CORBANÇA 
Elmo-Fioo 
Tempo Inigiol de taritação: 60 [sessenda! segundos 

Dnidade de tariação: a tada 30 [trinta segundos. 

: cobrado por chama. 

Chamadas Exturadas Serão Exturadas todas as chamadas a patio de mestante do seu complrtamento. 

Fizo=Bhérrel 

Tempo Inicial de toritação ixoemével: 29 [trinta segundos 

Dradade de Taridfação: a cada É segundos. 

Chamadas Enturéveis: Serão fxtucados todas as ihamadas, a poitir de 3 [tês) segundos do seu complstamembo 

MODULAÇÃO HORÁRIA 
Hausa) (disa úbeis, das d dm toh e sótados das é dé táb) 

Simples fantipa Hssácio Bediido! (dias úámia do Eh ds ho Aim nálados, Oh de dh o domo TA des dolo ma dinisquo m bsiados riscado da Eh ha bob) 

DHSERVAÇÕES GERAIS 
Es povoa valores precisas merho válidos abé 0/00/D05. Apla asia parsedo da mipêmeia 04 milomm promecionale cebérnação porca mi dniidições presbeias no msperiieo Mena 
dlimrnativo mu derhs desbiamanis consenicados se prsticados neves valeria posmaeiamais 

Cm valeria acima são expressos em mealã o lnelumes impartha, conbrsma a legiilação aplásámel 

da papais barifocms das vainres minimos irselogados gesrrbo em puro não inferior a 1 msmo, pomandesge como neferéncia q ST de julho da MU2E para have de cólrudo 

Maias informações podem ses pbteis acessando o segulsmento da Proseção na ste erymoereo, com bá du Gerriça de Atendimento so Cosiumidos (SM) SODA, Peianas com mbensiiados 
apos inda de dolo) menbiçõo, figa to! Pam alves qual tofu VON muto pasto cock, poema irreacu | cem fee 

vivo Comunicado 
A TELEFÔNICA NRASIL EA, dememinada Vive, comanica dos seus clhenbes residenciais E Esmários em gen os novas valores prempcianais de Planos Altermiatroo de Serviço EA mº 269 

— “Fale Sempre Fisa Móvel Vivo Local” na modalidade Local, em ssa área de Concessão. meéor 30 dá Begião [ do PGO, vigentes a partir de 23/00/2020 Estás condições são válidas 

para fatusas com vencimento a parti de 08/10/2022. 

O valor prómeacianal decorre de certa de Planos Serviços de Telefonia Fixa Local, ande o vabor do pacote a net cobrado é formado pela composição do Flama Altereativa FÃ 

2é5 (pós-pago) com um dos Flâmos de Serviçõã póispagur participantes, conforme sequer 

Plante partinipandes: 

Limbo Clissõca FEL [Plano ático Local): 

Linha Clinica FASO (Flano Mtrmmasivo de Gerviço de Ólerta Obrigatória); 

Pane dlbecmativo é DOM + Wo Fina Déiplos 

Flame dlbermativo nº Qd o Vivo Mino Clásidcs Brit Hisretei 

Fase Albernetive 0! 10! = ivo Mixo Clitabea Mena Mistas 

Flama Alternativa né pod = ivo Fita Bloua Mimutos 

Piume dlbermetiva nº 45 = Vivo Pia deus Mumitsa 

Plane Alturmstisa o LM = Pale Vontade Loc Dentro Rode Teled 

Pisco dbtertetino nº 406 = Piva Pino Mmitado 

Pluma Altermtina m* Aut eba Plum Mes Minutos Clássica 

diva ROÇÃO ELLMIPiADO FERO BRASIL E MOVEL LOCAL = PA Zbá 
ie dor br 

E 
Franquia 

| Earote de 50 numutos para chamadas inrais Foog=Méreei Destira Vive CRLR) = 
tiraria Leça! Foo-Fiso HO Beridencial 

Minnie Local Foso-fixo HS Rendencia 

Franquia de Hastes Vimitado FiçmFima Loral, 

Franquia de Mireutos Bimitado Piro-Mável Loral 
excerdo destinado a Vivo. 

FLANO ALTERMADVO PES = FALE SEMPRE FILO MOVEL VIVO LOCAL 

Ea modo E 
ein Ei E fas | eia 

Erisicaçãos jacinto 3 diseitado de Lopes À paia 
Bpiiadara Vivo em esbguer dia e hárário 

CTN Gola S/A 
Clare S/A - Capital TOTA 
Clara BM/A = Enio 

Neste el Telecomunicações EmA 

Parte Seg Segura Tales Tales S/A 

Er  Tobecomurscoções LTDA 

cia - SME 

ini Sucneai + amanda foi a ailondo, das 7 as 2h 
Horário Redurido: segunda à sábado das Ob às 07 das 22h às éMh 
ans damúngas e feriados nocienais as Úh és Ódh. 

Elocário Mermal: segundasieira a sexta-besra, das 04h às 24h e sibado des 04h ds ah. 

Hezário Simples: dominga e feriados nacionis cas Eh às 24h, ses nibados de Oh às dah 
e das 14h à 2h e de o rico à sexta fera dos Oh ds ah. 

UBSERVAÇÕES GERAIS 

Fromocianatmente, a migração da linha é qutniia 

dis novos Faloces promocionais serão válidos até 37/01/2022. Apos este perdi de TigÊncia Es valores PrOMECoas Detommando GAIZ Ds COndIÇÕES previstas Do respectivo Fizrm 

Alternativo cu serão devilamente comemicados se preticados novos Valores promscianaa. 

ls valoses arma são Erprenas em 824 e inchoem iopestos, conferee a fegqiizção apcivel. O sesjoste dos motores máximos homologados serão cestizados em periada não inferior a 12 

meses E tomando-se coma neferéncia o indice [ET de julho de = 2018 como base par cóloulo do reajpeste. 

Es seguintes tipes de ligações são considesados como ligações excedentes Esto é, não serio descontados ds Franquia e sezão cobrada: 

lsações para provedores de isbesoet discada, ligações recebidas a Cobrar Siga-me, Corrversa a 3. portais de vaz. chamados destimadas a código de três diqies, ente cotas. 

À Fromoção é destinada exchosivamente 205 Chentes sesidencinis, pessos Fisca (EF), trtulaces ér puma tinha Vres Fixo, hobiiitades mos planos que integram o pacote. 

Assim. para-os cligries que [à posseer ou que recham a alquinc vm dos plangs fizos particigzanites acima e que se cadastrem na pomação “Eabe Sempre Foro Móvel Vivo — Local”, sezã 

concedido, atravts do pagamento adicional da mensalidade mencienado e dorante o periodo de vigência da promoção, mma feoanquia de miratos ilieitados promocional pao ser mtiicado 

em chamadas locais deo-móvel desticados 2 terminos da cede mével Vivo em qualquer horário. 

Pazxa den a estes Flare dlternativos = psuóreir cuas cantagers é obompatário que o Asdinante solicite = codasizamento de seu termicol ne Fliano, fundo à VIVO, 

Bxinres informações podes ses obtidas acemando o seguimento da Promoção no sie eree.vivo.cam.kz am Serviço de Atendimento 20 Consumidor [540] 30315, Pessoas com necessidades 

especias de sta mobiçõo, ligue tao. Fara saber qual a loja WTRO mais perto POCÊ, acesse aeacvivo com kr 

FOLHA DE S.PAULO + + + 

Prefeitura da Estância Turistica de Salto 
EDITAL = PREGÃO ELETRÔNICO Nº DiZoM 

tro Ne 

rh ado Dig, 
mid 

= 

Marcio Conrado + Secertáro da Gaido 

18 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ 
TDMADADE pela] 

Protikio 

DE EMPRESA PARA olhei Duro pa E! e 

RC ag pala sn 
Fixa o resultado Cano sa 1 1. MACHADO E QUIMAGLIA ENGENHARIA E 
LTDA - HABILTADA, 2 ELEME DE LIMA BISPO - VE - IMABILITADA. 2.1 

| ENBEM | 128 

ERRATA - AVISO DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 020 

CAATO, CONCESSÃO COR MENvIÇÕE PUBLCCS DE bnsp quis CET ÇÃO, 
MAMKTIENÇÃO E PAL LAÇOS ESC VET MT CS a ei 
E E DO BSTISA DE TRAMIPONTE AGUDO DE VERILOS 
PARHAGE DENSA DOS SESTTIELAA DE TELAS [NICE EO EO E aaa 
PALIO, 
FILA REM EREITO A PUBLICAÇÃO DE SO DA COMEORÉM CA PERL AC ANTEIRENAC HOIRIAS, 
MP CuROD, REALITADA EM F5 DE MOVEMBRO DE Mi2n, PA RM A ARTE CIA 

SARTESP 

Prefeitura da Estância Turistica de Avaré 

TERMO DE DELIBERAÇ MO Nº. SttiZoM REFERENTE AO 
p PREGÃO PRESENCIAL Nº. Danza PROCESSO 

Secreiária Muricipai de Edue 
airibuções legais DETERBI caratcação d 
a serem conistdos imvyás do alia weura 

a bd 
Nossos, nº *180, FonaiFas raio 3711-2500 

sa da Estância Turafica do pa 23 de 
arecida Santou = Pregoeira Qlisial, 

RETIFICAÇÃO - PREGÃO ESTRONDO 6 077/2021 
O Prefteto co Municipio de Bastos torna público a ratilicação 
do Edital do Pregão Eletrônico nº D7TiZ021, no anexo |, mo 

descrtivo do tem T do lote 01, O edital retficado encontra- 

ze disponivel no ste ww basios sp.govbr. Fora RATIFICADO 

Ds demais contaidos do Edital Minucioso. À sessão públicas do 

presente Pregão será realizada no dia 08/12/2021. no mesmo 

Porário aprazedo anteriormente na plataforma BELL Bastos'SP., 

| (23.11.2021. Manpel lronides Rosa - Prefeito Municipal. 

MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

CMSE . 2º RN 
COMSSÃO RETIGMAL DE CURAS DA Fº REGIÃO MLFTAR 

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA 
SECRETARIA DE OBRAS - 50 
Acha-se aberia a seguinte libiação: 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0721 — PEC 0327/2021 - aj sb 

quadras de esporte e pisos em gerel-de próprios mum 
E conveniados, cor femecimento de metergiz e Mm 

pasta contendo o eddal e seus anexos estarão diaponives pela INTERNET, 
medante O chimento de recibo, no site memadiadama sp green 
A TSE haras na é de edtas e elas). Abertura: 27 de dezembro ESET 

& TO horas na Secretaria de Obras, sita à Av Dr Liyases Cumerdes, 
ira - Diadema. Inormações de 2º à 6º feira, das & às 13 

HF horas, no endereço dcema ou pelos tels. AOTI-BLZE e QT. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL 
EXTRATO DF ABENTURA 

TITO gr pre de tinta co 2 tag nº o 

=eia canto ab. ato 
Não sor Esmdo quiiai As ol Foas L 

sa de Shu, 27 da novembro da 2078 = Cas 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS | SP 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 4TH202 

Empreen | 
-ASGIRATURA TEM UZOZ! - DBJETO: Contra empresa especialicoia 
para seecução de relórma e adequação na EMEFA Melvin Jones Jotálicado 
na Avenida Lilário Grecia, m 3D0 - Via Fermamio Femaridópolh/SP com 
tomegimento de minlarnál e mão de obra: contorme memorial descitivo, planilha 
arçamentária, memória de chleuia esonograma limcs - Enanéaio e projatos 
(Lúde 04) MODAL DADE Concoménca mr DhaiddZ! 

Femandópolia 23 de môoeembro de 207! 
CIBELE BERGER SANCHES CARBONE 

ga Participações ções imun 
2º TENTA SOS 

Cyrela Brazil EE, 

cs debreriiamação, à tube; El tico, Maças 
Fase ecra, ed Cuca da Guta Rech, o sondas Ma 4 

ES; atiso DE LGraçãO PP pç 

o ES da Dra pa br fmido ad Ed! - Eca complete Data ie mora ini ap GoeRE 

ANIS DE Pero - Tounoa ae Preços» me en 
E RR escola "EMEF Conaal 
DDS aid às 9h da dis INAZSS. Essa 

Cazoo Vaiseraãa-Preteito 

TERMO ADITIVO Nº, MARA. 
CONTRATO Nº. 022.020 - DISPENSA DE LICIT; a DS Deo. 

Conirainda 605 INCORPOSRDADRA INE DE DERAS LTDA CMEI. 
14.787.75W000 140 Objeto: pe, = aigo de mmasieçiid Erazo qua: CEMIZA a QaMHGA. 

mio 

sanar od DATA DE ABERTURA TOMADA DE PREÇOS Nº. BUT 
a] Em das De Monécigo Daia de abniicda quo ocormmia no dia 

abberiura para o dia QUIZ, pipe epa ecran 

Baguim Paace de ao” RECER RECE 
Comphedo pado si 



FOLHA DE S.PAULO + ++ 

PREFEITURA DE BOITUVA 
SVO DE ADAMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO PE paitozi 

: Predactura om Boituva, EDITAL: np PErderi NODALIDADE: Era Elesêiico 
DBJETO Agasição de His Escolards pars Muros é Prolenecnas Pes adiada a Savaão 
mê aa CEZ ZCT) de GBhbGman: Duetifigati ea ação Ao Corvo da Retardncia 

- Pregão Preséncial DMA = ato de Preços de EPVS para ds) 
| fumciondroa da Praleiura Municipal Marinque, Gonibeme -quentidades. | 

tspecihcáções a esdimálvas pornentresées conslanhes do áreo L=| 

Encarmamento: 10:00 horas do dia 07,12202, - O edital estará dsponive | 
a partir do dia 23.71 2021 no sita da Preleiluma de Mariague, ou poderá sei 

es icitado por é-musi pessoa ale fbmaiingque.sp.gowbr | 

COMUNICADO , 
VIA SA. Inscria no CNPJ. 22.047. 2600605-56 é IE. TOS DA2 Dá mo po End. 

Bare di. Do 

Et det nem Dra ain Cx 02/ 03/04/05 contar ma peprência 
dana Detegacas Eletrônica com nº TAG DOR emitido sm (TIDO. 

- O a a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA 
AVIBO DE LICTAÇÃO 

ELETRÓNCO Nº  DMREMA « PROCESSO Nº nz! 
ariraFSF faz aabar 

Fartura, 23 der 

FUNDAÇÃO BENEFICENTE DE PEDREIRA - FUNHEPE 
CMES SS DOR GERAR! 7 ; 

| BO DE LIGITAÇÃO = PREGÃO ELETRÔNICO Wº rubro 

Encenttaó diáfio má Form Eansicáno ca Padesirá  FUMBEPE 2 Práçõho Eerinica S1403). iqué 
era ho PEQRTO CA EFEÇOA Dara pteipemegem porcelade da berra ger pin Dra eg crio 

da ua ds álimocaaado da Fito dich há na dE = 11 paia dú ma den | 
prhrryr Enips EES = Bona formal dim do Emada dá dai Pata inter spbeiori 

| ma ba gd Dia podaná per dbbão ro guftal BERG cu no sita desta Partação: mma dupiiial. 
id e da Crato a ia DA CRS Lao Gas dr OCO LE, Dia dá disied do prado pia pio dá 
aa ca rs qu ADA Data o hero a gba dá podada pica: DX! AiDED! = da CLDE 

Mangas pauta, PR! a Migas Bagda der ta da PitDR O 

Pg ha dra pogáda Peron - Pride da Puta 

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE BONITA 
AVEO DE LICITAÇÃO 

« REABERTURA DA TOMADA DE FREÇÕE Nº DRnriaa+ 

mára 

docantaniação » proposta: 
dam omentoapos: Dia 10 da demeorbro da 202! AM :15 horas, Ds dba cocnphaics quilo dispara 
UMA Arado PRA Paai a ci refração dar ge reta! e tia tr ge Dura o ra 
ltda. Era reta T) da nome ro chi DOI Jiod Àoai Feita Pecas Uarnça 

“a as dias! 
ne sal 

a gia Edo 
eta Sp amd 
BE ne meia das De da LA a da Ts 

RE Fi | 
Fab Ria Wiridirado pº RS, Comer, Besta Eruia 

das DEDO da DE SDO Besras rs padarr pr ondas na irtagea ta 
pra 

Danda Eta alta dad 
Maris - Gan nba 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS | SP 
COMISSÃO MUNICIPAL PERMAMENTE DE SINDICÂNCIA E 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR II 
Extrata de Resultado de Processo Administrativo Dreciplinar 

Processo: DOBIZO21 
Servidor ja): Neiva Ertaro da Siva Bospes, Mairibula 51! 2326 

Retuliado: Cesbração de Termo de Ajpestamento de Cordula, Decio 8. 305/2015] 
Advogado: Gustaso Podiha Peres OAB nº 25! Bi 

MÁRCIO CARDÕSO GOMES 
PRES CENTE 

A Gavsho público qecá polia a no dia 09/00, da ED, 
| É Ecodi na irbegea nec coáio ro não e-nsgonirspuidicos corr be, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS 
nn Liotimária nº DOT 

CO Nº DiM2E 
Bata Da z DO FREGÃO; Dis 0T/NZÓZA da 9:00 horas, 

ja PREFEITURA MuMICIÊAL PEREIRASSP nícada a Fo 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL 
PROCESSO ADM STRATIO Nº GUONIREAO = PREGÃO P = DOM 

acertar quer do pote E 

Ee Came é fr pes er at Coe Elsa 
DO00 a O sósia na braços saca Ra ig ia pata Petra 

| iria da Marta do ud, úedai dd Ma Urando idana, or A MuAnga da 
DOM CDAGO PrACANAS d pala alalitámaco 

à E padanda 
PUTA à será co e E 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA SOLTEIRA 
Aviso DA CHAMADA PUBLICA Nº tgp 

APREFE Pac bed tir Ligo pa papa jr k dci e fg o 
a Champsãa Púniico nº 1 = Propéasa Administea SEDIA a 
DE GÊNEROS dl MENTICOS DA AGRICULTURA FAMLIAR E DO DO EMPREEN Pa! 
FAMBIAR RURAL, em abesdimenio ao Progara Nacional de Abmeniação Espélas = 
PHÃE, de acosdo com à Les a" 1) 847/2009 a Resoluções do FNDE melziivas do PRAE 

| conferme dá Secrelana [| [E] Cbr, Fa e Lares 
INÍCIO DA E GA DAS DOCUMENT ES E STáS: 21/26, às DTAMO 

EB ENTO DA ENTREGA E À DOS ENVELOPES: Ha/MDDOZA, às DOSDO 
encócira-ze SEponivel mo “site” da Prefeitura uva Phasoiisio spgover 

Irtarmmáções Fran Edital poderão ser oblidas junto à Dmmão és Liciações, sala Di do 

das 13h00 às iTnD: Fofo Mt 
Soleira-SP 18/11/2021 Diino À 

Pelo paseria Ediial, o Sirdicato dos Trabalk adoses nas indúsirias Miria!imgicas. Mecánicos 
um de Materia Elstrico de Alúminho e laiiegque, irscsto no CÊ sob nº 50.811/801/0001-05, 
com cede Pia Endo Fobiacd, nº 5, via Sonia Lucia, or Aduor into «É polo sms Direics Presiciandta, 
CONVOCA fodos cs associados desiz emidado que se achasem em gheso Goro da sos dbefics 
sociais 2 estatutários, a 5> FRunisem em Assembleia Ôrcinária, que 55 Poalizasá no prósimo cia 
25 da sovembro do ano de 2021. (ssgunda-feira) ds 15000 bocas em prima Conmsocação, nes 

do Sindicaio dos bintalisgicos de Alenínio o Maiingoe « Fiua Ênio Fabiana né 45 
vz Santa Luzia « AbuminoSE a dim de dafibessam sobie a seguiria code do cia a! lnthga, 
discussão a votação da gia da assemblsiz anterior bj ana orçamentária paro 
Dano Ce 2022 Mota não havendo, ma hora acima incifcada. de 2Escoindos para a 

da Asserobieia PM primeira convocação, penetre la pr spa pro 
PO RES OCR! CONTO QUE MUmero de associados presenios 

Mes irio/SF 23 de sovenbeo de 2001 

ARNALDO DE JESUS OLMEIRA + Frasicionio 
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SCCM TARA, UA PTD, ÇA ARO A E EST o 
Es E ns TR A ED Ad CT E PR DO O TAP A = AP 

EMI a CS TRAD LD A ATER E CÍ 
DE Rh E Cs PI To A TR eb TEA | 

Aa alo, EC TUTO DD AA TE RA, A e SO POR AO DE ATA 
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as 
Blig, O o LOS AL Tl O PL SO E PE, E 

para que piscar Sud bio rato E PD AS A DP DS RMT e A SD PO TD A De CD 

dá Listições Dãe boto Re indado Wi db 
Em coma gabea a a o otjmio fitado poda a mmpráta ROMA COME 
E COUEAÇO spanfi amp tim EMP E TI TRA AMVIDD NDA pelo vaia glad 
105 222,90 Temo a conquant atra bio rea ppm aguda, 
Fadanapanas for TONS FNGENNADA = Pisa Masai, DADA 

CI IS E TITE 

ha ia bai cha puoaam do tação astms 
essi lhos Basada, 2h sto fis venta ds JUS E 

Emp ds Empresas de Erfeições € 
Esgiãa + - OIL 65 DSR AAUORO LI - Edital de Comsacação - Érico pomeria ElMEOL ficam comentados 
[modes os tababadoes, mronados quites com suas cbagações a erie Sindesrio, comismme + Zapitaio-t Seção4 
a 5º do presenta erisiodo sogal ci Erjicada, pais ve nesnireeo respariando cs graficos ca COMES de. 

diriascamento 2so de mdscara e dicool gel mm ASSENSSEEA GERAL GADBLAMA mo des 56 de eureemios ca 

| rei iii rio sinceos 0 comum necendao É 0950 hos em | 
com der múcTer, em ssa sede s00al, seuada na À besé Leio da lhe, o” sta tô | LES COTA quake: 

da cia São oa dos Caompon SE, par discuto à seguenie criem da ciu: 1º Lero, discessão a agrmeação 

Da dão ca Misembimo 2º Leitora, doendo E apeoeção da popcra moçamen mia por o pelaco comente 
Repr eierpinr ida deir pele veta a a core £ parece co Ccrseho 
Frcal. São fosá der Compes do de novembro de 200. dosé Casios da Conceição - Pregcente de tEERCUA 

vivo 
A TELEFÔNICA BRASIL S.A, denssineda Vivo, comenda oa pia chendes reildanciaio o mesdeias em qeial, ai maos valores prometendo do Plano Alternativo de Satriço o PA nº EMO» 
“iva Pico Plsiá Minutos Loco”, válidos pars chmod as orais meginadas de ietmánais fotos pó pages o destirados & terminado finos em qua res de Concestio, no ator 97 da Regihs 
EL da PGS Estas comlições são vitidas para Etoras ua vencimento a partls de RDI DORA, 

PLANO ALIERMATIVE 276 + VIVO FIXO MAIS MINUTOS LOCAL 

Mabititação 
Hudarça de Ecdesaço 

Renee 

ES UMAS 
ALA 

Acima tura mensal 

LADITAS ES 

Franquia 440 Mimuies 

Frangquãs *o0 Himubos 

Famnques 1.D6E Himetes 

Franquia 1.208 Minutas 

Femques à LÊ Mirastor 

framqua 2.06 MHarurar 

fesmeudo 16 Mistos 
Franquia Sb Mimribos 

Franquia 40 Minutos 

Trama 5 Mimitia 

Franquia 16 imutos 

range Era] Mimutns ; 

Mivitic: aiolor: DperadEra - HE 

G.16448 
D.14548 
ERTET! 
PRETO 
O. 10548 

o, 16848 

ZBMi5 

D20815 

28515 

0,2851415 

0,78516 

0,ã881s 

CRT) 
CREU 
0,99 104 
ERRO 
n,541%6 
ELO 

Fiomoção válida para clientes que adericem ao “ivo Fixo Haia Hisutos”, com ai configuiações abaixo: 

HE Lo du Mixania E CAITERIOS PO CUBRA giÇA 
Prata o VI FI: ar TE 

dadas as chamadas drtêo testados pos mito incteguendento do hntáros Todas as chatcandar mundo tastinda por extnito insepocelamio do besrácos, 

Oy valores premocianais ado mufidos até Di/0L/D002. Age mete pasteda ms malgce promectenais persrearão quis dm condições previetas no mapeciseo Plano Aliesmatiro qu pesho 
devidamente comunicadas as posileados neves aionia promos mengo 

Chumugdas feseéico: Contestação des Faveies [luas ss chamados sesho dusilados par másuêa, independenia do bavírio de início [normal su timples). 

Chumsiadas Rosemávei: Contestação des Paocbes mômels: as chaseeias qasõo tarilados por misto, independent do hestária de início (uasmal qu seduzido). 

di valopes arleia São ENpIRALEs FIO Seat E dne lie cep oades, canforros a leginhagão 

Falta 
o Do o dios O id CS 0 ur rã isa olham cm io pm las a MD ha 

enderoço elorindo gocaiba aguada de 
eqisalagação a rubi alo msi ch Gde pedógoi hi O CURa ba L aa g 

Eta oa odds Pit Rgoont os nho piada pipa iii 

His ceapostes tarrlácios das valgses mácimos hemologades ceossenão em posco cão inferior a 12 meses, temunds-se como mierência o [ST de outubro de « 2075 para base de cálcio fstuem | 

Mininses informações podem ser obtidas acessando o segulamento da Frocmação no ate mmmrivo. cem, bo ou Serviço de Atendimento ao Consumidor (SM) 0345 Fessos com 
necestidades especiais de faia/ audição, ligas 147 Fura sabes qual a loja VDPO mais pesto vocÊ acesse mena. vivro como. 

vivo Comunicado 

A TELEFÓNICA BRASIL S.A. deraminada Wen, comiinica ses seus cloemtes imsidenciais e isrtários em ques, au moves valores premeciatiais da promoção “Ilimitado Fixo Brasil e 
Bióvel Local em tas dona de conceiihs, debor di da llrguia NÉ de PM Ceia condições são válodas para fotos com vens iiento a partis de A /01 od. 

dd poooção & cosrpoiia poli placa! 
Plana Mlbesativs nº 102 = Vive Fino Maas Homitos RÁ Todo Dia 
Para Alberesathos nº 260 + Fole Sespre Fina Miuel Vivo Lota a 
Plana Albeçsathvo nt qdd = Mimitado Visa Local 
Etr ga AMIDO ARASTL ENO À MÓVEL LOCAL = PAR Jo a dês a dE 

RE. FR! Ja PP | 

Fresquia de Menusos Fositado PropeFiuos Local, Frsrsgado ) 
da Misvates Dimitado Frege bitruel Leaf amemarriar 

dsstipado pm ! Serpent En Rita Finas | 

VIVO Sd, «DF Late PTE 105 a E vejo e 
0,34495 Tomção pi paseta dlimitado de muhasha paia 

BE 
— bia 

E 

NINO DA, = id jair 

Er ET 
ita dd 

(Horário Hora) = segunda-fesra e sab: À e lh 
IBociiia Bedacido - - segunda-feira e sho O às fhoe cl às gáhf Dome Fechiac: o ds dah 

TR ST PESA SP SAMA, te raras 

Ds valetes peeecionais são vabédas até 41/01/2022. Após este periodo de Tiçõecis 05 valoces promecianais srtornação para as comdições previstas me pespertrro Plana Alternativo ou 
serão devidamente comenicados se praticados DOvas Tahones pro DOcianas. 

Cs uaies ma são expressos em cesis e iocioem impostos, coniocme a legislação aplscívei. 

Ds reapestes tanificias dos valoces mágimes homologados cosIrerio em prszo não mienor a Lê meses, temando-se coma pefenência a [ST de julho 2014 para base de cêleodo 
Ox seguintes tipos de ligações são cocsiderados comes ligações ecsdentes, mto É, não serão descontadas da frimquia e sesão cobradas: 

ligações para provedores de internet discada, figações recebidas a Cobrir, Siga-me, conversa a à. portais de ver, chamadas destinadas 

a código de três digitos, enice quêros. 

Hiziones informações podem ser obtidas acessando o regulamento da Poermeção no site memo com.br ou Serviço de Atendimerêo ae Cosssmidor (SAC) 10915. Pessoas com necessidades 
especias de fala andição, ligue 142. Para sabes qual a aja FIPÔ mais perto você, aDesse ERA mivo. com Er 
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vivo Comunicado 

& TELEFÔNICA NRASIL S.A, decssisado Five, comunica sou deus clientes penldopeigis » mruárias sm paesl, &s novos valsems promerissais de Fang Alizrnativa de Servigo = PA nó PTh 
“Piana Flimdiado Fies Benito, ra modolidads Lango Cistáncia Mashssa), válidos pura chamadas sriginadas om berminais fios phs-paga, em ums área da concesado, mó setor Tl da Rogiia 
UE (Estado de Sãa Paula! de PES que utilisem e “LE cos Código da Seleção da Fnstadeia [CSM] o destinados 9 Sarmimais Ésno e mbveis denso do tesebbésio racional. Estas condições 
são élidas paia faturas cus mencemanto a parti de « DA/DI/POSP 

TunITAS DvÊMTIADO Frusaa cial 

Rã z1,44 (Mincica Nissitados para clhomudos Fico-Fies de longa 
disiáncia nacional, destino qualquer epesstora [usando [5FTS) 

caio de t (800 mimutes para chamadas lopga dictúncia 

nar veial Fino=Fiao destino qualquer epeneloca (cuando 

Frmamoção parote ifimitado de minutos pars qualquer aperadoca 
pi pn id rc rr 

Chamadas PLZ = SME arara né raço EMT a.éT050 
Chamadas WCi + SME 1, 18691 D,EZ74d 118092 D,BET4s 
Chamadas WC? = AMP 0,09398 O AGETE PRSREE. 065 7A 

Chamadas VEt = SMP 1,20513 0,84373 A20815 amasta 

MOLA EA LPLEADO CRITURIOE [1 ERA MA 

Hotiria Morimal - cegunda-nica eso Pás ih E pg pel pr ça e er e va 
== — Matirha Begharido = pomuinda-ieica m ábo dh da Ph ih a ab Tera o Fe aço O a 

GELLEVAÇÕES ET Aro 

da vabsima prameo inraia qa validos até 91/01/0022, Apos este periodo cu alice poomacionats rebararáa para as condições qorvistas no respecino Plano Alternativa du senha 
enigmas comunicados se protleados memos guborda p rear Lo moção 
à plana d derivado escluniyamenta ste cliente cesidenciad, pessoa Finca LF), titlaves de vía linha Freo foro, tusbslicades pos planos que umbegeam o pardte 
dasim pazs os clgrdas que já poisusm cu que seclcam & adquirio em des planes fisee participantes tlm e que se codarimee no plano *Plissitado Pisa Brad ser concedido, através 
do pagamento adiciand! da mensalidade eencishada no tabela acima e dusande o pertedo de vigência da promoção, uma fomguia de eieobos Mimitados promacheno) pará ser mbiticado 

em chamada lizo-Eoo de longa distância naçianal, destinadas 2 qualquir eperadosa em qualquer hesmário. 

Paura aderir a este Flaco Albermativa e esoêruir quas variagera é cbrigatário que o Assinante solicite o cadastuvmenis de qeu termina no Plano, junta a Five. 

Ds valedes acima são expressos em meais e incioem iepostos, contasse a begisiação aplocímal. 
Ds reapestes tanfários dos valores máxicos homelogados scormecdo em prazo não inferor a 12 meses tomando-se como celerência o 157 de abrid de 2008 paras base de cálculo 

Muiones informações potes pe RR pa memasgo da Foomação mes site br om Secniço de dismdimento am Corsumidor (SAC) 10375. Pessoas com 
mesas dades especiais de pos 147. Fara sabes qual a loja VIVO mais perda ocê, MOEICE WONALFIVO, DOM É 

vivo Comunicado 

À TELEFÔNICA BRASIL S.A, comanica avr aemo chanies q uraárico da clase sesidoncial os novos valaoes promocianam de Flano da Sermiço de LOM Pá mé 284 + “Longa Distância Prail 
Tudo”. nã modabisde Lango Distância Rociarui, válido para Chamadas de longa distância pacná! oviganadai de tormimeio Fixos é destinadas a terminãos fixos e mávéis am voo áces de 
Concêmdia setas DE da Região [Ido Plano Geial de Ontargar (POD! qi utilizam o CF th coino ciigo de poleçõe da Prestadora. Ertas condições dão vífidas paso faticas ci vestimenta 
a partido + Oa/0i/DárE. 

TODO « Plano ditar 

LONGA BLELÁMOIA NRASIL TON + AS jd 

PAZMA - LODO Minutas da Franquis Longa Dintbseio Hocianal Fuse ias 
PARRA + dh Minutos de Franquia Longa Distómeia Freoe Móvel destina Fira Om Hot 

[RARA + 48 Micarimo de Pounequia Lamga Distância From Móvel deriino Dgesedamms (Ui Mas 

ExPr A hd PLA s AETE EMATIVO iba 

Pere - Tudes da Tem ie para aonde 

ferga disiámeis “neslizados” de fios para Éiso destima 
qualquer opecainca 

EAcbs + falor do mimuta pure Sereno ea 

R$0.3517% 

RSI,ÓS2M  R$0.T2941 
RS, Oszia RES IM i 
RSI,DLZHA  RSo idas 

Asi. 20250 

E$1,90210 

Rii,H0240 

R$0,90418 
ES0.00818 K. 
RS 00415 

Chemadias Originados para Voo Om Net SMP 

Chamadas Recetidasa Cobras de Tive On Met SMF 

Chamado Origunados para Omicas Operadoras 
E her SMP 

Chamadas Recelnidas » Cobrar de Óptem Cprmadaras 
OE ge SMP 

Chamadas Originados para Únisas Opaiadacãs di Mas 
ME a Becobádas a Cobear de Outras Opetadadas 
PE et SME 

Ei a a (Dissitado ei 

Miizaris 

Es 0.08 (Dimstado Fromecnrad] 

asi adia  NaMtátds Rhi,90M0  R$0,00416 
e ARA 

Mia tido  RSb,09107 
MSL odal  RSQALdAS Rico SB Jana?  RAIDTODO  NSDAADAS 

Cr valgces promacionais devia válidos até SU /0S POUT Apão asto periodo de vigáncia os valsses pomaciorais ceternindo para ni condições peerinica po cevpeetiva Flana dibesruirvo 
om serão deridegerão comunicados se prticados eso valoges rss ienaio 
às malotes arjma são exposssos me mis eira luem cmpostos, cociseme a legivisção aplicâvel. 

Os seaqurtes tarifas dos valores mágimos bomolngados scorrerdo em posso nõo inferica a 12 meses, tomando-se coma refendocia o 187 de março da 201% para base de cúbrulo 

MHaiares podem ser glbtidas aceuzodo o regulamento da Fromeção no site memevivo com.br em Sesviço de Atendimento as Consumidor [AME) DAMLS. Fessoas cam informações 
necessidades especisia de Exin! audição, ligue Lad. Para sabes qual a be boja VIVO mais perto você TOCÊ. acesse ve rsocom br 

vivo Comunicado 

à TELEFÓNICA BRATIL £.d., commenica ame sema flentes é usiórios da classe tesidiencial 09 novas qulores promecianais do Plano de Serviço Local PA nº 25 = Flare Einitado Local e da 
“viva ivo Mimitade Local”, válido para chamadas locais origi da terminais fitas pér-pager e destrnades a terceinaio finos e mirra, em mos área de Concasedo, prior 

dt da Begiha [O da Fase farol de Qurorgar (PSD), Estas condições são múlidas pars Erturas Com vencimerio à partir de G4/0i/d027, 

FRóMOÇÃO VIVO PERO ILISELADE LOCAL = PAM Pis 

Prameciaaal bi 
ES dO MO se PP RÉG jeoabe mos 

com Mamãs Lorga Popular) 
DA ME po FP fograbo cus cem 4 4,dO so DP joombo 

as des Bodas Lovpaa)] mos + banda Lasgo 
ossercial 4 fu) 

PAZAS « Frasquia Local Dismitado Pire=flos EM Ram no LF 
Eb 

BA 43,98 po SPyiiivo Aasiriésecia 
Casa (conto ver com bunda 

tanga Enpelar] 

RAZXES = Fromquis Loco! Himitada Fies» EA AO LP + Vira 
babel Cm Met destino Vivo |") astinbência Cata Rj 44,04 no JbTiva 

Azusténcia Lusa (combo 

temebarndo larga 
camercial 77] 

Rá daçõe so 2F jocmbo voz com 

as demeis hordas lavgm 

Ealet do cesiisto paiá é liairiadas Lodo 
“mealizadas da xo paia fixo destina 
qualquer aperadara 
Valar do mániuto para dlccmadas tosa 

a cobras de Bixo da qualquer 
ada 

LER 

tam! TAS Las Fxd. MOVEL LORCA = PLANO RITER RATO JH 
PELOMÓVIL L x : a - f 

Chamadas Mimitados 

Bio sns26 

Chamadas Originadas de Vivo Or Her SME 
Chamadas Recesudas a Cobrar de Vivo do fe SMT e cisma 

especiais Originades e Recebidas a Cobrar 

Chamadas Crigimados paca foice Dperadotos Dt Met SMF mr 
Recabutas 2 Cobrar de Outras Óperadoces GH Met SMP 

R$0.55908 Hb Mista 

A56,42715 R$0/31526 BSd Iiszó 

R56,45155 Rif,550124 ESá FIA 

MODULAÇÃO MONÁRIA E CRITÉRIOS DE COR RANÇA 

Barârio Normal « segunda-feira a sibada, dar ds 2h “há 

Todas 25 chamzias serão tariiadas por miceto independente do horário 
géb 

DELLRVAÇÕES GERAIS | 

Promocienalmente, a cósração da linha é guteta 
(") Exia promoção não contempla a contratação de pacote para chamados faceis fao=mável com extras operadora; 

lis novos caloces premecionais serão válidos até 31/01/2022. Após este periodo de vigência as valoses promocionais cetormarão paca as condições previstas no cespertrvo Flame ditemativo| 
ou serão devidamente comuricados se preticados novos valoses promocionais. 

Ds valores acima sõo Expressos em reais e incloem impostos, conforme à legislação aplicivel. 
Ds reapuctes tarifários dos valares máximas homologados oceneção em prazo não infenor a 12 meses, tomando-se coma referência o EST de março de 2015 para base de cálrulo 

Ds seguintes tipos de Bgações são considerados como figações excedentes, isto é não serão descontados da franquia e serão cobradas: ligações paca provedores de internet discada | 
des ceceiidas à cobra, Siga-me, conversa 2 3, portas de ver, chamadas destinadas a código de és digiles, entre ouíms. 

VOCE, MOEISE EELTIVE cor ÊL 

Boríria Redondo = Ssgunda = sikado das O às lho 22 às 24h = domingos e Seriados maionais das À da 

| Wnmnia 

FOLHA DE S.PAULO + = + 

AVISO DE ABERTURA 
TOMADA DE PREÇOS nº Goi nadr 

Pe Cão Do Pa BR gemer ie 
a Popinihara Mnicaçol do Goito de Pisporá, a TO 
MENOR PREÇO GLOBAL 

Campos, acha-se piora 
DE PREÇOS nº QhISOM, tipo 

RdG E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAL PADA 
PARA CONSTRUÇÃO DA ADA JUVENTUDE, COM FORMEC MENTO DE MATER AL 
E MÃO DE OBRA! A abertos dos enustopra cocesth em 16 de depembro de S0M, da 
0abBâmin com cator dotemaçdo do Rip RAM BO A par been dg d disposição, airavés de 
sie pra pabodeui anna as ganda men Sic de Pirapora 
23 de nqrembeo de 2871, Muibrmua Mar us de tos Preledo Mun cipa, 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS 
E roms DE PREÇOS Nº to/dodr = A Pretedúra do Monicipio de 

itápote informa aos intasessados = aberjura da liiação em epigrafa 
que tem como olbjeio a coniralação de empresa especiaimada para execução de 
pavimentação astáiiea no Jardim João Batsta de Silveira. ENCERRAMENTO: 
10 de Dezembro de 2027 às 00 horas na saia de leitações da Frefeiura do 
Municipio de itápolis, =io à dvenida Fioréênco Terra, 389, Centro. O edial e 
ema anexos poderão ser obtidos gratubamente siravés do site wwe lapois. 
sppovbr Mejores informações, aitevés do teefone 1h 3253 8000, 

GOFEANO DO ESTADO DO AMO GRANDE DO ADETE 
SECRETARIA DE FETARO EO PLAMEJAMENTO E DAS FINANÇAS 

dn E iaiaçãoO Balas EMP 1HRhOS, vera er CEI LTC TI NT 
Mani apa ha Ema oivy (Pig odigart ni Emi a BRL Boria goleiro da de festa ifusepia das qro Pads flo, 

e PO LET PAGE O LR Da o 
Em hôg Adao td Ego un 

isaaa) da RA, dm id mis nt ha Do SP, atri ri caiba 

+ ni Coriniada 
A] 

ldem = Ep edem di DER UMA mo 
O ii 

| & Profeitura Municipal de Jaboticabal -SP | 
à Perlemura Musical de Labiaicadalt ir mesa ótica o PREGA 
PRESENCIAL 8º] DOZE = que eratará de HEGISTAO DE PRECOS 
OL o ade de poiiarqis sicojares destlmedia su dlumos da Rede 

| ide Ematno do de daboticabalSÊ 0 cncerrameno dai-se-á po dia 
1 de bra de JÓMI ur E e op bra O adia) estasá à dispasição ds imtercsrados. 
pio sunga no Portal da Transparência de Jaboticabal, o à bb poderá ser secisaÃo dera més 

endereço clerúmnco: ÉSTE suga eg 
beshal, 24 de movermbes de MI. 

EMPRSOM Roo DES O AM A RO 
Prejeiso 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA 
AMIDO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº EaZizi » PROCESSO Nº BIGOS! 
A Protetuta Mmicipal da FarumibP, tar sabor que se acha aberta leitição 

pica copiando “Contação de empresa prestadora de semiços pat lncaçãa, 

montagem, srulalação elóema, mandiorção o roisada de mrtanais é enloiios nátaisrica 
para ua ra cecoração NATAL DOS SONHOS DE FARTURA 2021º e recinto: 07 de 
dessesbro de 2021, às 00b0Deds INFORMAÇÕES: Eodor de Lesiações « Telodona: (1d) 

| 1508-0303 « Sib eero fa rias sp godbe + Esmrall sotondsbiciisenadglorurma np gos be 
Esttura 21 de neeembro de 2021, LUCIANO PERES + Prolho ur deipa 

dr à MDRIDA o trade A 
cotado a 

crivo brasa digam, ht Coat ini 22 de raro SO 
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O Brasil precisa ser 
discutido. 

Existem discussões que não podem mais 
ser adiadas. Com o propósito de contribuir 
com ideias para solucionar os maiores 
desafios do pais, a Folha de S.Paulo está 
promovendo dehates importantes sobre 
temas relevantes à nossa realidade. Todos 
abordados com a credibilidade, o criticismo 

e o pluralismo que caracterizam o jornal. 
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Polícia do RJ não informa 46% das ações ao MP 
STF obriga forças do estado a anunciarem todas operações ao Ministério Público; estudo mostra que isso não acontece 

Ana Luiza Alb uquerque 

RIO DE JANEIRO Às polícias do 
Rio de Janeiro deixaram de 
comunicar ao Ministério Pú- 
blico quase metade das ope- 
rações policiais realizadas en- 
tre junho e novembro de 2020, 
descumprindo uma ordem do 
STE (supremo | ribunal Fe- 
deral), segundo novo levan- 

tamento realizado pelo Ge- 
ni-UFF (Grupo de Estudos de 
Novos Hegalismos da Univer 
sidade Federal Fluminense) 
em parceria com o laborató- 
rio de dados Fogo Cruzado, 
Em agosto do ano passa- 

do, o plenário do STF confr- 
mou decisão do ministro Ed- 
son Fachin que restringiu as 
operações policiais no Rio de 
Janeiro para casos excepcio- 
nais, enquanto durasse a pan- 
demia da Covid-19. 
OSTF também definiu que o 

Ministério Público, Orgão res: 
ponsável pelo controle exter 
no da atividade policial, deve 
ser comunicado sobre todas 
As í RL aba, hs 

Embora a determinação do 
STE tenha surtido eleito nas 
mortes por intervenção poli- 
cal, que cairam cerca de q0% 
no amo plata shi 4 Em relação | 

2019, instituições de defesa 
dos direitos humanos, atívis- 
tase Órgãos como a Defenso- 
ria Pública alertaram seguidas 
vezes que as operações polici- 
us continuaram, Mesmo em | 

CASOS NÃO ENT EpolNatS. 

Após a determinação do 
STE, o Rio teve ao menos du- 
as operações com grande nú- 
mero de mortos: à do Jacare- 
zinho, à mais letal da história 
doestado, Ca do Complexo do 

Salgueiro, no fim de semana 

O novo relatório do Geni, 

divulgado nesta quarta-feira 

(24), ajuda à traduzir em nú- 
meros o descumprimento da 
resolução do STE Durante o 
periodo analisado, as policias | 
pular E cry il CoOMmumicaram 

268 operações ao Ministerio 
Público. No mesmo periodo, 
porém, foram realizadas 494 
operações, segundo base de 
dados do grupo produzida a 
partir de informações coleta- 
das em veiculos de imprensa. 
Ouseja, cerca de q6% das ope- 
rações não foram informadas, 

O estudo também mostra 
que a não comunicação das 
operações é distribuida de 
forma desteual entre o terri- 

tório e entre as policias. À Po- 

licita Civil apresentou uma sub 

notificação de qu%, enquanto 
a Policia Militar não informou 
o Ministério Público a respei- 
to de 21% das operações, 

Procurada, a Polícia Civil 
afirmou que vem cumprin- 
do integralmente a decisão 
do Supremo, “Todas as ope- 
rações da Policia Civil na luta 
contra o mal têm como base | 
três pilares: inteligência, in- 
vestigação E ação, integral- 
mente comunicadas 20 Mi- 
nistério Público”, diz o texto, 
A Polícia Militar não retornou 
até a conclusão desta edição, 
A Baixada Fluminense apre- 

sentou o maior indice de sul 

notificação —66% das ope- 
rações policiais não foram 
comunicadas, A capital tem 

17,2% de subnotificações 
O estudo também aponta 

que as Operações não comu 
nicadas poder ser mais letais, 
[550 porque as ações da Poli- 
cia Civil e aquelas realizadas 
na Baixada Fluminense, na 
maior parte das vezes não in- 
formadas a Promotonia, tam- 
bém têm uma taxa mmor de | 
mortos por operação. 
Na Baixada, há 70% de pro- 

habilidade de haver mortes 
em operações, enquanto na 
capital essa probabilidade é 
de 40%. À cada dez operações 
da Policia Militar, o Geni en- 
controunotificação de mortes 
em ao menos quatro. Já no ca- 
so da Polícia Civil, foram qua- 
se duas mortes por operação. 

“Isso deve ser explorado em 
profundidade em outros es- 
tudos, mas parece haver um 
efeito inibitório [da letalidade 

Subnotificação das operações policiais no RJ 

Er número de operações, em 2020 

Forcentagerr De 

subnotificação 

53,8% 

E LE MO-LIHE Forbes Mp-p 

nas operações informadas ao 
Ministério Público/”, afirma o 
sociólogo Daniel Hirata, coor- 
denador do Geni-UFE 
No levantamento, o gru- 

po afirma que “não é possi- 
vel que o MP-R] consiga rea- 

E Com unicadas 

ao NP-R 

54,7% 

do GENIUFF 

28,0% 

ago sol 

lizar a sua atribuição consti- 
tucional de órgão de contro- 
le externo da atividade poli- 
cial sem informações”. 

Os pesquisadores defendem 
a elaboração de um formula- 
no padrão, com variáveis fe- 

Produtos com até 

. ( RO, 

ON 
Se | 

de desconto: 

Colchão de casal 
Omega + box 

eritacal TA] | HH 

138 CM 

37,2% 

E Realizadas, segundo levantamento 

13,3% 

OE now 

chadas é sistema integrado 
com preenchimento obrigato- 
rio para possibilitar diagnós- 
tico preciso, dar transparen- 
cia às ações e prestar contas. 
O estudo mústra ainda que 

as justificativas mais apresen- 
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tadas para a realização das 
operações não parecem res- 
peitar o caráter excepcional 
determinado pelo Supremo. 
As duas motivações mais fre- 
quentes para a realização de 
operações foram a interrup- 
ção de bailes funk (17.554) e à 
retirada de barricadas (9%) 

“É no miniino impróprio 
L onsiderar Lets dis ULia mo 

vações como aderentes tar 
to em relação à noção de ex 
cepelonalidade, como de ris: 
co intolerável”, escrevem os 
pesquisadores, 

Hirata afirma que uma ope- 
ração de caráter emergencial 
teria como objetivo, por exerm- 
plo, responder 4 UMA Cerrito El- 

va de homicidio, ou a uma dis- 
puta entre grupos criminais. 
Nesta quinta (25) está mar 

cadanoSTE a retomada de um 
novo julgamento no contexto 

da ação que resultou na res- 
trição das operações policiais 
no Rio durante a pandemia. 
Os ministros decidirão se 

acompanham o voto de Fa- 
chin, que determinou a cria- 
ção de um plano de redução 
da letalidade policial no esta- 
do e à suspensão do sigilo de 
todos 08 protocolos de atu- 
UR polic ja O julgamento 
havia sido Iniciado em maio 
deste ano, eacabou suspenso 

após pedido de vista do mi- 
nistro Alexandre de Moraes, 
Fachin votou pela criação 

de um Observatório Judicial 
sobre Polícia Cidadã, forma- 
do por representantes do STF 
pesquisadores, representan- 
tes das policias e da sociedade 
civil. O objetivo seria assesso- 
rar o tribunal na avaliação do 
plano a ser apresentado pe- 
lo estado e propor soluções. 
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Policiais levaram malas de dinheiro e 
fuzis em ação no RJ, dizem moradores 
Segundo testemunhas, agentes fizeram ainda churrasco em clube; operação deixou nove mortos 

húlia Barbon e 
Tércio Teixeira 

RIO DE JANEIRO Às panelas de 
ferro cheias de arroz e farofa 
ainda estão no fogão, ao lado 
da faca suja repousada na tá- 
bua com restos de carne, Logo 
abaixo, pesados de lama mar: 
cam o azulejo branco da col: 
nha, coberto por embalagens 
e taças de plástico, 
Nas bancadas e no chão, se 

somam dezenas de latinhas, 
long necks e garrafas de bebi- 
das vazias, provavelmente re- 
tiradas de um freezer de três 
portas de vidro —duas delas 
estilhaçadas de cima a haixo. 
Na parte de fora, cinco ca- 

deiras e uma mesa de bar de 
madeira boiam espatifadas na 
piscina comprida onde as cri- 
anças costumam brincar. No 
lado interno do portão mar: 
rom, um recado: “Obrigado 
pa recepção, ass 4 [delta] 
arce, bonde do caça siri”. 
O siri pode ser uma referér- 

cia vos animais que vivem no 
mangue logo atrás da porta, 
mas os oito corpos retirados 
dali nesta segunda-feira (22) 
eram de homens —um nono 
rapaz também morreu em ou- 
tro lugar A Folha foi nesta ter- 
ca-feira (23) ao clube, onde a 
pericia até agora não chegou. 
O local fica na parte rural 

do Complexo do salgueiro, 
em São Gonçalo, região me- 
tropolitana do Rio de Jánei- 
ro, em que ocorreram diver: 
sas incursões do 7º Batalhão 
da Polícia Militar e do Bo- 
pe (Batalhão de Operações 
Policiais Especiais) ao longo 
do fim de semana, 
Testemunhas que participa- 

ram dos acontecimentos con- 
taram à reportagem sua ver 

Júri popular começa a julgar dois filhos de 
Anna Virginia Balloussier 

são pauLO Sem a mãe por 
perto, presa sob acusação de 
mandar matar o marido, dois 
filhos da ex-deputada Florde- 
lis des caritoo nie Boite cume: 
carma ser julgados nesta ter 
ca-feira (23) no Tribunal do 
júri de Niverói, 

Foi na cidade Fluminense 
que Anderson do Carmo, pas- 
tor assim como a parlamen- 
tar cassada, morreu após ser 
Es ado por mais de 30 ba- 

s como consta no laudo do 
Instituto Médico Legal. 

Ele tinha 43 anos quando 
foi assassinado, em junho de 
2019, na frente da casa onde 

MORTES 

Moradores deixam PR no intalonda aii achados oito corpos no Ria Ténis Temer /Folh apreço 

são do queaconteceuah —ne- 
nhuma delas será identifica- 
da por motivos de segurança. 
Os alto corpos achados no 

manguezal, conforme con- 
Armou a Polícia Civil, são de 
jarlos Eduardo de Almeida, 

33. David Wilson Antunes, 27, 
Douglas Vinicius da Silva, 27, 
Elio Araújo, 52, Halo George 
Gouvêa Ros, 34, Jhonatan Pa- 
checo, 26, Kauá Miranda, 17, € 
Rafael Alves, 28. 
De acordo com as testemou- 

nhas que conversaram com a 
reportagem, ao menos três de- 
les não tinham qualquer en- 
volvimento como crime: Elio, 
David e o adolescente Kauã. 

Eles também contam que 
os policiais levaram cerca de 
oito fuzis e duas malas chei- 
as de dinheiro, que não estão 
entre as apreensões divulga- 
das oficinimente, 
Segundo os relatos, cerca 

de qo traficantes fugiram pa- 
ra a mata na manhã de sába- 
do (20). Dormiram ali abas- 

morava com Flordelis e deze- 
nas de filhos, a maioria adota- 
da pela lider evangélica. 
Dois desses filhos passarão 

agora pelo escrutínio de um 
juri popular Flávio dos San- 
tos Rodrigues, filho biológi- 
co da ex-deputada, é acusa 
do de disparar os tiros que 
mataram Anderson, Ele res- 
ponde pelo crime de homi- 
cídio triplamente qualifica- 
do contra o padrasto e, tam- 
bém, por porte de arma de 
fogo de uso restrito. 
Lucas Cézar dos Santos de 

Souza teria ajudado a com- 
prar a arma utilizada no cri- 
me, segundo o Ministério Pú- 
blico do Estado do Rio. 

| eliana obturador pela cera or 

Conquistou as arenas do país 
com voz forte e disciplina 
JOSE RODRIGUES PEREIRA (1951-2021) 

Marcelo Toledo 

RIBEIRÃO PRETO O jeito calmo 
e sereno de Barra Mansa era 
visto logo cedo no Parque do 
Peão de Barretos. Contrata- 
do para narrar a mais tradi- 
cional festa de peão do pais 
desde os anos i98o, ele che- 
gava muito antes do expedi- 
ente noturno. 
Durante a tarde, ou ele es- 

tava conversando com peões 
sobremontarias à sombra das 
árvores do escritório de ro- 
deio do parque, recinto pro- 
jetado por Oscar Niemever 
(1927-2042), ou tomando café. 
Ficava por horas no local, 

contando causos sobre os 
rodeios, mundo que conhe- 

cia profissonalmente desde 
1977, no periodo pré-monta- 
rias em touros, modalidade 
que foi importada dos EUA 
e, impulsionada pelo ex-pe- 
ão Tião Procópio, dominou 
todas as competições no pa- 
ts a partir de 1979. 
Em 1982, estreou em Bar 

retos, ainda no antigo recin- 
to, acanhado, na drea urbana 
da cidade, Eram tempos em 
que a emoção das montari- 
às dependia unicamente da 
“parganta” dolocutor, sem os 
Ds que hoje acompanham es- 
ses profissionais e modernos 
equipamentos de som. 
Eraoúltimo dos grandes lo- 

cutores do pais a ainda narrar 
montarias somente a partir 

Onde fica 

9 mortos foram identificados 

E lo a 
cd, Mar (MJ CEDEm 

+ Carlos Eduardo Curado de Almeida, 33 
* David Wilson Oliveira Artures, 23 
* Douglas Vinicius Medeiros da Silva, 27 
* Elio da Silva Araújo, 52 
* Italo Geórpe Barbosa de Souza Gouvba Ros, 33 
+ jhoratan Klardo Pacheco, 26 
* Kaud Brenner Gonçalves Miranda, 17 
+ Rafael Menezes Alves, 28 
* Igor da Casta Coutinho (morreu em outro local) 

Flordelis foi presa em 13 de 
aposto, dia seguinte à cassa- 
cão de seu mandato, avaliza- 
da por seus pares da Câmara 
dos Deputado os. À parlamen- 
tar, que em 2019 chegoua con- 
correrá presidência da banca- 
da evangélica, calu em desgra- 
quapós a suspeita de que tra- 
mou o assassinato do marido, 
Antes dela, que tinha imu- 

nidade parlamentar, sete f- 
lhos é uma neta foram en- 
carcerados, também por 
suposta participação no ho- 
micidio de Anderson, 
O pai do pastor, Jorpe de 

Souza, disse a jornalistas na 
porta do fórum que estava 
“arrasado” com tanta “mal- 

do palco, e não da poeira le- 
vantada pelos cavalos e tou- 
ros nas arenas, cena imorta- 

lizada por Asa Branca (1962 
2020), que ainda se aventura 
vaa chegar às arenas em heli- 
cópteros ou à narrar de den- 
tro de camionetes em movi- 
mento, 
“Eu sou tradicional E te- 

nho juizo”, costumava dizer 
Barra Mansa, sorrindo, ao ser 

estionado sobre o motivo 
e não ficar mais próximo 

dos animais. Assim, seguia 0 
também lendário Ze do Pra- 
to (1948-1992), que não se ar 
niscava à descer nã arena pa- 
ranarrar 
“Algumas pessoas à5 Vezes 

falavam que tinhamos de re- 
novar Jos locutores], mas ele 
tinha um marco, que era fa- 
zer uma excelente abertura 
dos rodeios. Ele era um cara 
que rezava. Terminava a mú- 
sica e ele entrava rezando, fa- 
lando. Virou uma marca. Ele 

dade, ganância”, 
“Ela podia ter se separado 

dele, Ela estaria solta, e ele, 
vivo”, afirmou, antes do pri- 
meiro dia do julgamento co- 
meçar, segundo o portal 61, 

Flordelis conheceu Ander 
son na favela do Jacarezinho, 
uma das mais violentas da xo- 
na norte carioca, 

Ele, 16 anos mais moço, aln- 
da era um adolescente, evan- 
gélico como ela, O pastor era 
tido como arquiteto da car 
reira da mulher, tanto a poli- 
tica (foi a candidata à Câma- 
ramais votada pelos conterra 
neos em 2018) quanto à musi- 
cal (era uma cantora bem-su- 
cedida no gospel). 

só da sair [de Barretos| mor 
10º, disse Marcos Abud, dire- 
vor de rodeios da Festa do Pe- 
do de Barretos e que era ami- 
go do locutor havia mais de 
30 anos. 
A “renovação” contratual 

era simples, conta Abud: “Ele 
me ligava no começo do ano 
perguntando se poderia falar 
com os contratados que esta- 
ria em Barretos. Eu só respon- 
dia: “pode”, disse, 
A longevidade fez com que 

se tornasse professor em cur 
sos para novos locutores de 
rodeio e tambem apresenta- 
va um programa na rádio Re- 
gência FM havia 28 anos. 
Presidente de Os Indepen- 

dentes, Jerônimo Luiz Muze- 
tidisse que ele criou um esti- 
to próprio de narração e foi 
exemplo de postura e disci- 
lina. 
Natural de Adolfo, mora- 

va em São José do Rio Preto, 
onde foi internado na última 

tecidos por barras de cereal 
e água. No domingo, o Bope 
entrou na comunidade. 
Os agentes teriam entrado 

no clube usando uma chave 
mestra, feito uma festa rega- 
daa cervejae churrasco e de 
pois usado dois drones para 
mapear a área de mata. Prova- 
velmente nessas imagens, vi- 
ram Elio, 52, levando refrige- 
rante e comida ao grupo que 
se escondia, entre eles um f- 
lho seu de consideração. Foi 
quando cercaram o mangue 
por três entradas, uma delas 
pela trilha que sai do clube. 

O eletricista teria sido o prt 
meiro a ser morto, dizem tes- 
temunhas. Um dos vizinhos 
que carregou o corpo conta 
que ele estava com a gargan- 
ta “raspada de faca" eum tiro 
que entróu pelas costase saiu 
pela barriga. À reportagem te- 
ve acesso a um vídeo dos ol 
tocorpos que de fato mostra 
o pescoço exposto, 

Ele diz que, de perto, não 
era possivel que a marca fosse 
produzida por arma de fopo. 
Ao menos um dos homens 

também teria sido morto após 
se render, Todos os trafican- 
tes levavam fuzis e pistolas, 
segundo as testemunhas, mas 
apenas duas pistolas foram 
oficialmente apreendidas, 
junto com munições, carre- 
gadores, maconha, cocaina 
e crack. Duas mochilas com 
uma quantidade vultusa de 
dinheiro teriam sumido. 
A Policia Civil diz que onono 

homem morto, Igor da Costa 
Coutinho, chegou a ser socar 
rido após ser baleado em con 
tronto no domingo, Morado- 
res, porém, dizem que ele foi 
colocado por agentes em um 
caveirão no sábado e seu cor 

FOLHA DE S.PAULO + = + 

po só apareceu depois, 
“Os apentes estão ouvin- 

do depoimentos E novas tes- 
temunhas serão ouvidas no 
decorrer da investigação, A 
eguipe da DHNSG [Delegacia 
de Homicídios de Niterói, São 
Gonçalo e Itaborai| também 
aguarda os resultados dos lau- 
dos de necropsia, A investiga- 
ção está em andamento para 
esclarecer todos os fatos”, in- 
formou a delegacia. 

Polícia Civil manda 
apreender armas de 
agentes da operação 

Matheus Rocha 

Ro DE Janeiro À Polícia Civil 
determinou a apreensão das 
armas dos PMs envolvidos na 
operação no Complexo do Sal- 
gueiro, em São Gonçalo, regi- 
ac metropolitana do Rio. O ob- 
jetivo é realizar exames de pe- 
ricia nas armas. 
Acorporação também quer 

os nomes dos policiais que 
participaram da operação. O 
caso está sendo investigando 
pela DHNSG (Delegacia de Ho- 
micídios de Niterói, São Gon- 
calo e Itaboral). 
A própria Polícia Militar de- 

cidiu abrir um inquérito para 
apurar as circunstâncias da 
vperação, que foi motivada 
pela morte do sargento Le- 
andro da Silva, no sábado em 
um patrulhamento. 
Naversão da polícia, os PMs 

teriam sido atacados durante 
a operação em uma região de 
manguezal, onde teria ocor 
rido uma troca de tiros. Foi 
nessa região que oito corpos 
foram encontrados. 
A Defensoria Pública do Rio 

aponta preocupação por “não 
ter havido comunicação ime- 
diata por parte da Polícia Mi- 
litar à Polícia Civil e ao Minis- 
tério Público da existência de 
corpos na comunidade”, 
“Além disso, não houve 

acautelamento do local, fun- 
damental para à realização 
da perícia” 

Flordelis em Niterói 
Em abril, Flordelis disse à 

Folha que estava confiante em 
suá permanência no Congres- 
so. “Não acredito nestá cassa- 
ção, sinceramente não acredi- 
to. Acredito muito que Deus 
vai trabalhar em Brasília” 
Em agosto, colegas aprova- 

ram sua expulsão da Casa. A 
última publicação em seu per 
fino Instagram, administra 
do pela equipe da ee-depoto- 
da, é de1c de novembro, Tra- 
ta-se de uma foto da pastora 
acompanhada da legenda: 
“Ainda é mistério o que Deus 
irá fazer na sua história”, 
Detida numa penitenciária 

do Rio de Janeiro, Flordelis 
ainda não tem data para ser 

semana após uma cirurgia de 
emergência com um quadro 
de hérnia encarcerada, 
Oestado de saúde se agra- 

vou na última quinta-feira 
(18), data em que sua asses- 
soria pediu para os fãs e ami- 
pos intensihcarem as orações, 
que tanto ele postava de fazer 
nas arenas, antes do início das 
montarias. 
Apesar de no dia seguinte 

o quadro ter tido uma discre- 
tamelhora, olocutor morreu 
nesta terça-feira (23), aos 68, 
gerando comoção do mundo 
sertanejo nas redes sociais. 
Também locutor, Rafael Vi- 

lella publicou numa rede so- 
cial uma mensagem de agra- 
decimento a Barra Mansa. 

julgada. Qutras nove pessoas 
ligadas familia também sen- 
tarãono banco do réu, por en- 
atira com ohomicidio 
eps Anderson. 

Ela sempre negou ser man- 
dante da execução do marido, 
Quando conversou com o jor- 
nal, sete meses atrás, no quar 
to onde ela e Anderson dormi- 
am sob a guarda de um qua- 
dro do artista Romero Britto, 
declarou-se inocente, 
A ex-deputada disse, à épo- 

ca, ser vitima de uma fábula 
criada pelos promotores do 
caso eos acusou de trabalhar 
pela “desconstrução da ima- 
gem de Flordelis como ser hu- 
mano, como pastora”. 

“Hoje partiu uma das vozes 
mais marcantes da histó- 
ria do rodeio brasileiro, Foi 
uma referência para todos 
nós, locutores, Muito obri- 
gado mestre Barra Mansa, 
pelos ensinamentos deixa- 
dos, Descanse em paz meu 
idolo”, escreveu, 
O cantor Capataz, da du- 

pla com Carreiro, disse que 0 
mundo dos rodeios perdeu 
uma das maiores vozes de to- 
dos os tempos. “Ouvia narrar 
desde criança esempre fui fã” 
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A potência dos afetos 
Mais do que desejar 'força' para quem tem desafios, podemos nos fazer presentes 

Jairo Marques 

Jornalista, especimlsta em jornalismo social pela PUC-SP E caderanie desde à intância 

Uma querida amigo sofrewum 
acidente doméstico gruve é, 
como consequência, correu 0 
risco de amputar um dos de- 
dos da mão. 
Depois do atendimento de 

emergência, de cirurgias com 
plexas, de dores e de horrores 
internos, elo se recupera, len- 
tamente, bem, 
Do trauma à ambiento- 

ção em sua novo realidade, 

que possa por reabilitação 
motora é reaprendizado de 
movimentos, pelo reconhe- 
cimento de uma “nova mão” 
reconstruída, de uma nova 

estético, ela colocou como 
fundamental em seu desao- 
ho q presença real dos bons 
pensamentos, dos desejos de 
melhora emanados por toda 
UI ENte, 

Ela escreveu assim, na pós- 
tegem em uma rede social de 
uma fotografia de um belo va 
so de flores que recebeu eum ca 
su dealgum fraterno: "Carinho 
que cura” 

Passamos despercebidos, ge 
ralmente, pelo potencial curo- 
tivo de um apoio, um afago, um 
beijo, um abraço, uma mensa- 
gem de fé para quem posso por 

turbulências do viver 
Dar concretude à esperan- 

ça dos outrás por dias melho- 
res tem impactos inimaginá- 
veis E redis. 

Muis do que desejar “força” 
para quem tem desafios den 
frentar, podemos nos afere: 
cera compartilhar um pouco 
do peso de uma situação 
ros fuzendo presentes em 

fulas, gestos, atitudes since- 

ras e abrindo hem os olhos 
para enxergar os gritos si- 
lenciosos de quem passa por 
perrenques. 
E isso no é necessuriamen- 

te fácil. Para conseguir che- 
gar ao efeito da sensação de 
“cura” do outro, temos de do- 
mar nossos famigerados leões 
internos e reclamões que ur 
ram diuturnamente atrás de 
satisfa Ser apenas Si mesmos, 

esquecendo que há outras Cen 
tenas de bichos famintos na 
selva, 
Um dia desses, minha filha 

hiscoira fazia lamentos de uma 
suudadee feovacabrunhada, 
largada no sofá da sala, remo- 
endo seu sentimento, estirada 

ao sofrer. 
Em principio, adotei o cami- 
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nho mais fácil, o tamponamen 
to simples, dizendo que aqui- 
lo passaria logo e voltei para 
a reflexão de minhas próprias 
lumúrias de ausências. 
Minutos depois, provavel- 

mente beliscado pelo umo 
de guarda de minha menina, 
guarde meu colundu no hol- 
so, pequei u pequena no co- 
lo, massageei seu coração € 
falamos sobre chegadas e 
partidos, sobre perdas e go- 
nhos, sobre 0 lado bom da sau: 
dade, que pode ser reviver mo 
mentos de presença ou o fim 
da espera ed hora de um re- 
encontro, 

Ela sorriu e voltou a brincar 
Ser afetuoso e ajudar q cu- 

rar pode exigir da gente des 
pirse das próprias urgências 
para oferecer a colma, pode 

representar redimensionar o 
tamanho dos próprios poços 
para que o outro veja d dgua 
no fundo do seu, 
A diferença entre olhar com 
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cotidiano 

distanciamento a ferida alheia 
emoverse no sentido decriar 

um unguento pára chontriza- 
la é brutal, 
A gente tem um dia melhor 

quando o hom-dia vem sor 
ridente, q gente se fortalece 
quando sente o choro é com- 
preendido e compartilhado, 
a gente cresce muis sequ- 
ro quando consegue dar vo- 
zão u sentimentos incompre- 
endidos, a sensações que nos 
dprimen. 
O ofeto liberta de prisões 

emocionais erquidos sem tré- 
quas pelos tantos dissabores 
implicados no existir mas rom 
badas com os desufetos. Ele 
reorenta a nossa coragem de 

recomeçar, de amar mais uma 
vez, de compreender aquilo que 
sufoca, machuca. 

Com toda a velocidade, esto: 
moús voltando às ruas, do tmun- 

do, que vinda está em punde- 
mônios e cheio de dores. 
Sejamos mais afetuosos. 

bom. Antonio Prata [Sec Marcia Castro, Maria Homem | TER. Vera laconelli | qua. lona Srsbó de Carvalho, Jairo Marques | Qui. Sérgio Rodrigues | s2x. Tati Bernard! | são. Oscar Vilhena Vieira, Luis Francisco Carvalho Filho 

Carnaval está incerto 
em Salvador, Recife e 
Olinda devido à Covid 
Porto Segura confirmou a realização da festa em 2022, 
mas dividiu o circuito de blocos para descentralizá-la 

José Matheus Santos 
e João Pedro Pitombo 

RECIFE E saLvaDOR Às cidades 
de Salvador, Recife e Olinda, 
com tradição no Carnaval, ain- 
da tratam como incerta a sai- 
da de triós elétricos e de blo- 
cos pelas ruas devido à pan- 
demia de Covid-19. 
Entre os principais Carna- 

vais da Bahua, o único conhfr- 
mado e o de Porto Seguro. A 
prefeitura ratihcou ainda em 
setembro a realização da fes- 
ta em 2022, mas adotou me- 
didas para descentralizá-la. 
Lima delas foi a criação de 

um segundo circuito para re- 
duzir o público na Passarela 
do Alcool, onde desfilam os 
blocos mais tradicionais da 
cidade. O novo trajeto, com 
42 quilômetros, será na orla 
de Porto Seguro, 
A realização da festa, contu- 

do, ainda depende do aval do 
governo do estado, responsá- 
vel pelos serviços de saúde e 
segurança no Carnaval. O de: 
creto da pandemia em vigor 
autoriza festas para no mava- 
mo q.0D0 pessoas. 
Em Salvador, ainda não hã 

confirmação da festa, O Con- 
selho do Carnaval, que reúne 
entidades e empresários do 
setor, pressióna pela maru- 
tenção da celebração em he- 
vereiro do próximo ano, 
O governador Rui Costa (PT) 

disse que ainda não há uma 
definição e criticou a pressão 
dos empresários, 
“Eu também quero fazer 

Carnaval, mas só vou fazer se 
eu não tiver que encarar de- 
pois milhares de pessoas mor 
rendo de Covid. Eu não que- 
robotar a cabeça nomeu tra- 
vesseiro e imaginar que parte 
daquelas mortes foi por conta 
da minha decisão de permitir 
Camaval”, afirmou. 

Entre as principais cidades 
da Bahia, não há nenhum Car 
naval oficialmente cancelado, 
No Recife e em Olinda, a re- 

alização do Carnaval está in- 
certa. À prefeitura da capi- 
tal pernambucana informou, 
pormeio de nota, que à deci- 
são sobre à folia ficará a car 
go das autoridades sanitárias 
par causa da pandemia. 

“O Recife entende que ape- 
nas com a superação da pan- 
demia será possivel assegu- 

[+ 
56 cidades paulistas 
já cancelaram folia 

São elas: Altinópolis, 
Barrinha, Borborema, 

Botucatu, Brodowski, 
Cabreuva, Caçapava, 

Caconde, Cajuru, Cássia 
dos Coqueiros, Cunha, 
Dobrada, Dumont, Franca, 
Guariba, Ibitinga, Itápolis, 
Itupeva, Jaboticabal, Jarinu, 
Jundiai, Lins, Louveira, 
Mogi das Cruzes, Monte 
aito, Morteiro Lobato, 
Natividade da Serra, 
Ortârdia, Paraibuna, 
Pitangueiras, Pracópolis, 
Poá, Potirerdaba, Roseira, 
Sales Oliveira, Salesópolis, 
Santa Cruz da Esperança, 
Santa Ernestina, Santa 
Isabel, Santa Rosa do 
Viterbo, Sarto Antônio 
da Alegria, Santo Antônio 
do Pirhal, São Bento do 
Sapucaí, São Joaquim 
da Barra, São Luiz do 
Paraitinga, São Simão, 
Sarapui, Sorocaba, Suzaro, 
Taguaritinga, Taubaté, 
Ubatuba, Urupês, Valinhos, 
várzea Paulista e Virhedo 

rar u evento, com as caracte- 
risticas deste cicho cultural da 
capital pernambucana” diz a 
pestão municipal. 
A Prefeitura de Olinda, ci- 

dade da região metropolita- 
na do Recife, decidiu que se- 
guirá recomendações do Ma- 
nistério da Saúde e da Secre- 
tária de Saúde de Pernambu- 
co sobre promúver ou não fes- 
tas carnavalescas. 
A administração do munici- 

pio relacionou a possivelrea- 
lização da festa ao andamen- 
to da vacinação de crianças, 
ainda não iniciada no Brasil, 
e do comportamento de no- 
vas variantes do coronavirus. 
Apesar de transferirem a 

responsabilidade da libera- 
ção das festas para as autor: 
dades sanitárias, as prefeitu- 
ras do Recife e ce Olinda co 
Meçaraumn à se preparar para 

o Carnaval Na capital, des- 
de de setembro, um comi- 
té da gestão articula a estru- 
tura e montagem da progra- 
mação caso à festa seja libe- 
rada. Em Olinda, os trâmites 
oficiais estão sendo encami- 
nhados, segundo a adminis- 
tração da cidade. 
Na sexta-feira (19), O pre- 

feito do Recife, João Campos 
(PSB), esteve no Rio de janeiro 
e propós ao prefeito da capi- 
tal Auminense, Eduardo Paes 
(PSD), a criação de um comitê 
entre as cidades que realizam 
grandes Carnavais no Brasil. 
Além das duas cidades, a 

ideia de João Campos é incluir 
São Paulo, Salvador e Belo Ho- 
rizonte, Segundo a Prefeitura 
do Recife, o objetivo do even- 
tual colegiado é fazer “ações 
de múnitoramento e formada: 
ção de políticas de saúde que 
cumpram recomendações sa- 
nitárias” para o Carnaval Olin- 
da não foi incluida 

Senado aprova feriado 
nacional em homenagem 

k | 

Flavia Kurotori 

sÃo PAULO | Agora A Comis- 
são de Educação do Senado 
aprovou, na quinta-feira (18), 
a criação de um feriado naci- 
onal em homenagem à San- 
ta Dulce do Pobres. A previ- 
são é que à celebração seja 
em 14 de março, dia damor 
te da religiosa, em 1992. Este 
seria o décimo feriado naci- 
onal no Brasil 

“Essa proposição, portan- 
to, objetiva homenagear a vi: 
da de uma baiana, de uma 
brasileira, de uma santa que 
se dedicou a cuidar dos po- 
bres, acolhendo todo com 
muito amor e dedicação na 
esperança de vê-los bem de 
saúde e vivendo com mais 
dignidade”, justifica 0 texto. 
O projeto de lei 4.028/2079, 

de autoria do senador Ange- 
lo Coronel (PSD-BA), é ter 

Um gesto seu pode mudar 
a realidade de alguém. 

A UNIBES PRECISA 
MUITO DE DOAÇÕES! 
Aceitamos roupas, brinquedos, móveis, eletrodomésticos, 

eletrônicos ou qualquer artigo em bom estado. 
Nos retiramos em sua casa sem custo nenhum! 

Realizamos a venda dessas doações no UNIBES BAZAR 
E O recurso acquinico é revertido 100% nos projetos sociais 
da instituição. 

à baiana Irmã Dulce 

minativo e não val passar 
pelo Plenário, Para come- 
car a valer, depende da vali- 
dação da Câmara é, se apro- 
vado, segue para sanção de 
Jair Bolsonaro. 
Irmã Dulce foi canonizada 

em outubro de 2019, 27 anos 
apósa sua morte. Ela é à pri- 
meira santa nascida nó Bra- 
sil e é conhecida como “An- 
jo bom da Bahia”. Ela se de- 
dicou a cuidar dos pobres e 
dos doentes, sendo conheci- 
da por transformar um gali- 
nheiro em um hospital, 

Ela teve dois milagres re- 
conhecidos pelo Vaticano. O 
primeiro, em 2021, teria sido 

no Sergipe, ondeas orações 
em seu nome teriam feito 
cessar uma hemorragia de 
uma mulher. Já em 2014, um 
maestro baiano voltou a en- 
xerpar após pedir pela inter- 
cessão da religiosa. 

4 
Unibes 
Heudouação 

Agende à coleta 

da sua doação pelo 

WhatsApp 

(11) 96929 - 4650 

(11) 95328-8398, pelo 

telefone (11) 33TH-7266 
OU EM NOSSO site 

unibes ore br/bazar 

A Unibes é uma instituição social que hã 106 anos atende crianças, jovens, idosos 

e famílias em vulnerabilidade social através de programas nas áreas de inclusão social, 

apoio à educação, à cultura e qualidade de vida, Nossa missão é gerar oportunidades 

para que as pessoas desenvolvam autonomia e transformem a própria história. 

SOBRE À UNIBES Siga PDSSEE PEDE: 0) nine O suco E) Wipe da La ED meteoros O so Elm 
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Megafazenda na Bahia avança em 

desmatamento e isola comunidades 
Governo liberou supressão de 24,7 mil hectares em área que o próprio estado reivindica na Justiça 

João Pedro Pitombo 

savaDoR Entre os vales on: 
de correm os rios Preto e Ria- 
chão, no oeste da Bahia, uma 
região exuberante que abriga 
mata nativa de cerrado come- 
çou a ser derrubada para dar 
lugar 20 plantio de soja, mi- 
lho e algodão, 
A empresa Delhin Rio S/A, 

que faz parte do Condomi- 
não Cachoeira do Estrondo — 
conjunto de fazendas na cida- 
de de Formosa do Rio Preto— 
iniciou no segundo semestre 
de 2021 0 desmatamento de 
áreas de cerrado. À empresa 
foi autorizada a suprimir 24,7 
mil hectares, área equivalen- 
te à cidade de Recife. 
A autorização toi concedi- 

da pelo governo da Bahia em 
maio de 2019, inicio do segun- 
do mandato do governador 
Rui Costa (PT). Desde então, 
o aval tem sido alvo de ques: 
tonamentos de ambientalis- 
tas É associações que repre- 
sentam os pequenos agricul- 
tores que vivem há cerca de 
200 anos na região, 
A empresa, por sua vez, diz 

que está cumprindo às condi- 
cionantes da licença ambien- 
tal emútida pelo Inema, órgão 
ambiental da Bahia, e desta- 
ca que deve desmatar apenas 
asmilhectares, cerca de 10% 
da área autorizada. 
Além de impactos ambien- 

tais e nas comunidades tra- 
dicionais, a área que começa 
a ser desmatada faz parte , 
um litígio que envolve o pró: 
prio estado da Bahia. O go- 
vemo baiano move uma ação 
na Justiça na qual reivindica a 
propriedade de áreas ocupa- 
das pela megafazenda, 
[ badordnio Cachoeira 

do Estrondo é apontado pe- 
lo Incra (Instituto Nacional 
de Colonização é Reforma 

Área para plantio de soja ro Coniiinhiá Cachudlra do Estrondo, na BA viíto Mantra jrrvangasta 

Agrária) como a malor úrea 
grilada da Bahia e uma das 
maiores do Brasil, 
Além disso, áreas que são 

apontadas pelas empresas co- 
mo de reserva legal são alvo 
de uma ação possessória mo- 
vida pelas comunidades tra- 
dicionais. Em junho, o Supe- 
nor Tribunal de Justiça reco- 
nheceu a posse de 43 mil hec- 
tares para os peraizeiros, no- 
me dado às comunidades tra- 
dicionais da região. 
“O Condomínio Estrondo 

está fazendo uma “grilagem 
verde Eles registram as áreas 
mais próximas dos riús, que 
pertencem às comunidades, 
como reserva legal para libe- 
rar áreas planas para desma- 
tamento. A reserva legal fica 
sent reposta ao território tra- 

dicional, o que é ilegal” aryu- 
menta Juliana Borges, da As- 
sociação de Advogados de Tra- 
balhadores Rurais da Bahia. 

ENISOS DE LICITAÇÕES 
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DOVERBHO DO ESTADO 

A supressão da mata nati- 
va começou em julho, mês no 
ual foi registrado o desmate 
1.200 hectares, segundo da- 

dos do sanélite Planet dispo- 
mibilizados pelo Greenpeace. 
Em novembro, o desmata- 
mento voltou a avançar, che- 
gando a 3.000 hectares. 
Nas últimas semanas, co- 

munidades locais fagraram o 
desmatamento como uso do 
correntão. Essa tecnica con- 
siste no uso de uma corrente 
com elos espessos cujas extre- 
midades são presas em trato- 
res. Os equipamentos avan- 
cam de forma paralela fazen- 
do o corte raso da vegetação, 
o que pode causar à morte é 
mutilação de animais, 
As cerca de cem familias de 

geralzeiros da região estho 
apreensivas com a possibili- 
dade de perda da mata nat- 
va, A comunidade Cachoeira, 
por exemplo, fica a três qui- 

lômetros da área devastada, 
“É uma das poucas áreas da 

região onde existe ainda cer 
rado, Fica entre os vales de 
dois rios muito importantes, 
ario Preto e o Riachão. A de- 
vastação vai ter um impacto 
enorme na questão da água”, 
afirma o agricultor jassone 
Lopes Leite, 41, da Associa- 
ção Comunitária Geraizeira 
de Cachoeira. 

Ele afirma que as comuni- 
dades negociam coma prefei- 
tura de Formosa do Rio Preto 
a criação de uma unidade de 
conservação de 5,020 hecta- 
res para proteger áreas de cer 
rado, mas não houve avanços, 
A reportagem não conseguiu 
COMO COM prefeitura. 

Além da importância am» 
biental, a supressãodo cerra- 
dona região também tem im- 
pacto econômiconos geraizei- 
ros, que vivem da agricultura 
de subsistência com o plantio 
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de feijão, arroz e mandioca. 
Além de preservar os ani- 

mais é os cursos de água, à 
mata de pé serve como fonte 
de renda adicional das farmili- 
as que coletam e vendem fru- 
tos de espécies nativas, como 
buriti, pequi, mangaba e ara- 
ça, além de: capim dourado, 
usado em peças de artesanato 
Morador da comunidade 

Cachoeira desde que nasceu, 
Adão Batista Gomes, do, alir 
ma que as áreas desmutadas 
eram usadas para o pastoreio 
dogado que Criado solta E 
Tá, pd tar a perda de uma 
das poucas áreas próvcimas da 
comunidade ainda preserva- 
das:“O único corredor de cer 
rado em pé que temos próxi- 
mo eles estão desmatando”. 
Em uma carta aberta ernvi- 

ada ao governador Rui Cos- 
ta (PT), 56 entidades da so- 
ciedade civil reivindicaram a 
suspensão do desmatamen- 
to da mata nativa ra região, 
As entidades alegam que a 

região tem alta pluviosidade 
e possui uma cobertura vege- 
tal natural essencial para re- 
corga do aquifero Urucuia, um 
dos maiores do pais, hoje no 
foco das atenções de auton- 
dades diante do risco de im- 
pactos no rio São Francisco, 
O avanço da produção tam- 

bém deve aprofundar o isola- 

Mourão admite ser culpado por falta 
de coordenação ao combater desmate 
Marianna Holaria 

saasiua Ovice-presidente e 
coordenador do CNAL (Con- 
selho Nacional da Amazônia 
Legal), Hamilton Mourão, ad- 
mitiu ter culpa no fracasso do 
combate ao desmatamento, 
Na última semana, dados 

do Prodes (Projeto de Moni- 
toramento do Desmatamen- 
tona Amazônia Legal por Sa- 
télite), do Inpe (Instituto Na- 
cional de Pesquisas Espaci- 
ais), mostraram novo recor 
de de desmate para o mês de 
outubro. O dado é o pior dos 
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últimos 5 anos, com devasta- 
ção de 13.235 km” entre agos- 
to de 2025 é julho de 2031 — 
um aumento de 22% em rela- 
ção ao periodo anterior 

“Se você quer um culpado, 
sou eu Não vou dizer que foi 
ministro À, ministro E ou mi- 
nistro €. Eu não consegui fa- 
zera condenação ea intepra- 
ção da forma que ela funcio- 
nasse” disse o vice-presidente 
ajomalistas, após aúltima re- 
união do CNAL dezc21, no lta- 
maraty, nesta terça-feira (23). 
“Ela só foi funcionar na úl- 

tima fase da operação, quan- 

do a Samaúma [nome da ter 
ceira operação) aconteceu e 
ai a turma acordou para a ne- 
cessidade de conversar efeti- 
WALITRET DE LUFES CANTA Ci DNC, 

despirem seus preconceitos, 
Porque cada um tem seu pre- 
conceito, em relação ao outro, 
à forma do outro de trabalhar, 
e a partir dai houve sinerpia 
dos trabalhos” continuou. 
Mourão chefia o Conselho 

da Amazônia, estrutura res- 
ponsável por coordenar as 
ações de preservação no bi- 
oma, mas que passa por um 
processo de esvaziamento. 

p semináriosíolha 

O Brasil precisa ser discutido. 
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mento dos geraizeiros, cujas 
comunidades são cercadas 

por grandes fazendas, 
Desde 2014, 0 Condominio 

Estrondo passoua adotarme- 
didas restritivas contra às 
moradores do entorno, onde 
moram cerca de cem famili- 
as, quase todas negras, espa- 
Ehadas por oito comunidades. 

As principais vias de acesso 
foram bloqueadas por portões 
e guaritas, com presença per 
manente de guardas privados 
armados. Em algumas áreas, 
o acesso é proibido. Em ou- 
tras, só é possível mediante à 
apresentação de documento. 
“Passamos a ser alvo de uma 

sério de pressões. Começaram 
a fazer cerca, abrir valas den- 
tro das áreas das comunida- 
des, construir guaritas com 
homens armados é câmeras 
de segurança” afirma Jasso- 
ne Lopes Leite, 
A Folha enviou desde setem- 

bro uma série de questiona- 
mentos ao Inema ea Secreéta- 
ria de Comunicação da Bahia 
sobre a autorização para su- 
pressão da mata nativa, mas 
não obteve resposta. 
A Secretaria de Prómoção 

da Igualdade Racialinformou 
que expediu certificações pa- 
ra 41 comunidades de fundo 
e fecho de pasto no oeste bai- 
ano e que faz parte de uma 
força-tarefa que trabalha em 
um relatório para subsidiar 
a mediação do conflito entre 
as comunidades trace jornais 
e o condomínio, 
Emnota, à Delfin Rio S/A in- 

formou que o desmatamento 
é acompanhado por biólogos, 
veterinários e engenheiro fo- 
restal, comrotas de fuga para 
garantir o deslocamento segu- 
ro de animais até a área de re- 
serva de vegetação nativa ori- 
ginal mantida pela empresa. 
A empresa alegou que na li- 

cença do Inema ão há cqual- 
quer restrição ao uso do cor 
rentão e que o método é con- 
siderado mais eficiente para 
a vegetação local. 
Em relação a conflitos na re- 

ghão, a Delfin Rio se disse vi- 
tima de destruição de insta- 
lações e intimidação de fun- 
ciomários. E informou que as 
fazendas são propriedades 
privadas e possuem vigilân- 
cia patrimonial. 

Não estiveram presentes 
no encontro os ministros Jo- 
aquim Leite (Meio Ambiente) 
e Anderson Torres (Justiça), 
que coordenam as principais 
medidas contra o desiiáio. 
Mourão disse que Leite é “a 

cara do combate ao desma- 
tamento”, mas minimizou as 

ausências, alegando que es- 
tariam presentes os respon- 
sáveis técnicos por coorde- 
nar as ações nos ministérios. 
Amilitarização do combate 

allicitos ambientais durou 16 
dos 34 meses do govemo de 
jair Bolsonaro, custou R$ 550 
milhões aos cofres públicos 
e não derrubou os indices de 
desmatamento da Amazônia, 
comoa Folha mostrou em re- 
portagem publicada no dia 
24 de outubro. 

Acesse o site 
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614.20 mortes 

396 entre segunda e terça 

Anvisa deve contrariar Saúde e orientar 
repetir marca de imunizante no reforço 
Sem consultar agência, Queiroga anunciou dose extra para adultos, com prioridade para Pfizer 

Mateus Vargas 

BRAsíuA A Anvisa (Agência 
Nacional de Vigilância Sani- 
tária) deve contrariar o Mi- 
nistério da Saúde e orientar 
que a dose de reforço da va- 
cinação da Covid-1g seja pre 
terencialmente aplicada com 
modelo igual ao usado no 
ciclo básico, 
A diretoria colegiada da 

agência tem reunião nesta 
quarta-feira (24) para votar 
uma orientação sobre o re- 
forço da vacinação, 
No último dia 16, sem con- 
sultar a agência, o Ministério 
da Saúde anunciou a libera- 
cão da nova aplicação a to- 
os adultos. À Saúde vrien- 

ta usar “preferencialmente” 
imunizantes da plataforma 
de RNA mensageiro, como 
o da Pfizer. 
Aequipe de Marcelo Queiro- 

ga ainda sugere que a vacina 

de vetorviral, como à da jans- 
sen ou a da AstraZeneca, po- 
de ser aplicada de forma “al- 
ternativa” no reforço. 

kia diretoria da Anvisa deve 
sugeriro reforço “homólogos, 
vu seja, como mesmo mode- 
lo de imunizante aplicado an- 
teriormente. À exceção deve 
ser a Coronavac, para à qual 
deve huver a recomendação 
de priorizar outros modelos 
de vacina, 
Acrientação da Anvisa, po- 

rém, não terá poder de derru- 
bar as decisões tomadas pelo 
Ministério da Saúde. A agén- 
cia, inclusive, deve mencio- 
nar que cabe à pasta de Quei- 
roga fazer as definições sobre 
a campanha de imunização 
da Covid-io. 
O amúncio da Saúde gerou 

mal-estar com a Anvisa. À 
agência enviou uma série de 
questionamentos do ministe- 
no sobre a mudança no esque- 

ma vacinal no último dia 18, 
masnão recebeu resposta até 
anoite desta terça-feira (23). 
Apesar da divergência e dos 

questionamentos, a Anvisa 
quer evitar uma disputa com 
o Ministério da Saúde, À ideia 
énão alimentar o discurso an- 
tivacina no país, 
Mas integrantes da agência 

reconhecem que as duas ori- 
entações distintas podem ge- 
rar confusão. Enquanto o mi- 
nistério prioriza a Pfizer como 
dose de reforço de quem re- 
cebeu qualquer modelo ante- 
niormente, a Anvisa deve su- 
gerir uso da AstraZeneca pa- 
ra quem recebeu antes esse 
produto, por exemplo. 
Além disso, o Ministério da 

Saúde fixou um intervalo de 
cinco meses para a aplicação 
da dose de reforço da vacina. 
Enquanto algumas farmacôu- 
ticas pedem intervalo de seis 
meses à Anvisa. 

No caso da vacina da Janssen 
a divergência deve ser ainda 
maior, mas à agência não de- 
vese debruçar sobre o imuni- 
zante na reunião desta quar 
ta. O Ministério da Saúde de- 
cidiu, também no anúncio fei- 
tono dia 16, aplicar essa vaci- 
na, antes de dose única, em 
duas doses, 
Mas a própria Janssen envi- 

ou pedido à Anvisa para man- 
ter o ciclo básico de dose úni- 
ca e aplicar o mesmo produ- 
tono reforço. 
Procurado pela Folha, o Mi- 

nistério da Saúde não se ma- 
nifestou sobre os questiona 
mentos da Anvisa até à con- 
clusão desta edição. 
Ao apresentar a sua orien- 

tação, a agência deve afirmar 
que os dados até aqui levados 
a reguladora sugerem orefor 
ço homólogo da vacinação, Ou 
seja, à agência não exclui re- 
ver a sua decisão mais tarde 

Casos de Covid triplicam em Serrana, e cidade 
paulista aplica dose adicional na população 
Marcelo Toledo 

megimãorretro Cidade escolhi- 
da para sediar o projeto iné- 
dito de vacinação em massa 
do Instituto Butantan, Ser- 
rana, na região metropolita- 
na de Ribeirão Preto, interior 
paulista, viu o total de casos 
de Covidag triplicar em ou 
tubro e apresentar uma pie 

ocupante alta em novembro, 
As mortes em decormência de 
complicações da doença, po- 
rém, estão estáveis. 
A volta à normalidade é q 

principal motivo apontado 
pela prefeitura para 0 aumen- 
tode casos do novo coronavi- 
rus no municipio, que projeta 
vacinar toda a população aci- 
ma de 18 anos com a dose de 
reforço em até três semanas. 
O chamado projeto 5 do 

Butantan consiste em anali- 
sar o impacto e a eficácia da 
vacinação na redução de ca: 
ses do novo coronaviruse no 
controle da pandemia, Os par 
ticipantes serão acompanha: 
dos por um ano, 
Com a vacinação em massa 

iniciada em fevereiro com a 
Coronavac, Serrana viu os ca- 
sos da doença cairem a partir 
de abril, mês em que foi con- 
cluida a aplicação das duas 
doses do imunizante nosmo- 
radores. Naquele mês, foram 
235 Casos da doença, ante eg 
no mes antérior. 

No aupe da segunda onda, 
março tinha registrado 18 
mortes na cidade de 46 mil 
habitantes, pior mês da pan- 
demia, número que caiu para 
E no mês seguinte e que tem 
apresentado redução gradual. 
Foram 7 óbitos em maio, 6 

em junho, 2 em julho, 7 em 
agosto, q em setembro, 3 em 
vutubro ea neste mês, até sex- 
ta-feira passada (19). 
tá em relação aos casos con- 

firmados, após a forte queda 
os números seguiram estáveis 
até setembro, mês em que fo- 
ram 179 registros 
Outubro, porém, vino total 

de casos mais do que triplicar 
e chegar a 563, cenário que se 
repete em novembro, com 449 
registros até aúltima semana 
—se ameédia for mantida, su- 
perará outubro, 

“Avalio como a volta à nor 
malidade da população. Às 
pessoas reduziram à prote- 
cão, passaram a ir mais à fes- 
tas e a terem encontros soci 
ais, tudo contribuiu. O virus 
não acabou”, disse o prefeito 
Leo Capitelh (MDB), 
Segundo ele, as vacinas apli- 

cadas pelo Butantan comtri- 
buiram para segurar 05 casos 
graves emorteés em decorrên- 
cia da doença, cumprindo o 
papel para o qual a Corona- 
vac foi desenvolvida. 
“Não fosse a vacina, estari- 

amos muito complicados”, ci- 

em fevereiro 

É Cod 
Moradores de Serrana (SP) fazem fila para tomar a Coronavac, 

Eduardo Anizell «Thee frolhapreos 

Covid-19 em Serrana, no interior de SP 
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Nossa inovação tem vale da morte 
O que falta para o país melhorar sua rota tecnológica de novos produtos em saúde 

Esper Kallás 
Médico niacrologista é professor titular do departamento de molésias nlecciogas é parasitárias da Faculdade de Medigra da USP é pesquisador 

O pesquisador brasileiro écria 
tivo. Há muitas ideias para in 
crementar o desenvolvimento 
de novos produtos, com gran 
de potencia! para melhorar q 
saúde humana. Medicamen- 
tos, vacinas, métodos diagnós- 
ticos são exemplos principais. 

Infelizmente, o mimero de 
produtos que trilham a rota 
de inovação no Brosil, candi- 
datos q ocuparem lugar no 
prateleira de produtos po- 
ra uso em saúde, é muito pe- 
queno quando comparado a 
paises com tradição em inova- 
ção tecnológica. 

[pom. Reinaldo José Lopes, Marcelo Leite | qua. Atiia lamarino, Esper Kallãs 

Por quê? Há muitos razões 

que merecem urgente reflexão. 
A pandemia de Covid-1g ge- 

rou uma crise internacional. 
O mundo se viu desesperado à 
procura de soluções tecnológi- 
cus. Testemunhou-se uma pre: 
méncia no desenvolvimento de 
testes pard dingnósticos que, 
felizmente, hoje estão popula- 
rizudos Os tratamentos anti- 
virais começaram d ser testa- 
dos no começo da pandemia, 
tanto com à reposicionamento 
de medicamentos usados pa- 
FLE GUItTITS doenças Como com 

novos remédios, desenvolvidos 

para enfrentar onovo corana- 
virus. Todos acompanhamos 
a polêmica de muitas medica- 
ções que ficaram pelo cominho, 
pornão terem sua eficácia con- 
firmado emestudos rigorosos, 
O desenvolvimento de vacinas 
bateu todos os recordes, pos- 
sibilitando o seu uso cerca de 
1 meses após a identificação 
do Sars-CoV-2 como o agente 
cuusal da doença. 
O Brasil contribuiu com vá- 

rios pesquisas, quer sejam as 
realizados exclusivamente aqui 
ou participando em projetos 
internacionais Entretanto, à 

descoberta de novos produ- 
tos para enfrentamento da Co- 
vid-19 foi concebida em quiros 
paises e trilhou os caminhos 
de desenvolvimento até o fr 
nal. Como resultado, foi pre- 
ciso importar u esmagadora 
maioria dos testes diagnósti- 
cos, de novas opções de unti- 
virais e de vacinas. 
O grande problema que te- 

moséu ligação entre o concei- 
to eu desenvolvimento, das pri- 
meiras etapas da descoberta 
em laboratório até a fase cli- 
nica de testes. É o que se deno- 
mina de “vale da morte” 

Ao decidir sobre a vacina- 
ção, a Anvisa analisa dados de 
segurança, qualidade e efica- 
cia dos produtos, além de in 
formações sobre a fabricação. 

"Os esclarecimentos solici- 
tados são necessários sob o 
ponto de vista sanitário, és- 
pecialmente no que se refe- 
re ao monitoramento do uso 

dos novos esquemas vacinais 
no Brasil, disse a agência, em 
nota divulgada à imprensa no 
dia 18 deste mês. 
No mesmo documento en- 

viado à Saúde, a agência air 
mou que é preciso demons- 
trar “minimamente” que se- 
guem mantidas a segurança 
e a eficácia das vacinas apos 
as mudanças. 
A Anvisa também disse que 

só conhece discussões sobre à 
lanssen que envolvem a “pos- 
sibilidade de aplicação de do- 
se de reforço e não de segun 
da dose como parte do esque- 

tando que a dose de reforço, 
que já fui aplicada na popu- 
lação acima de o anos e nos 
profissionais da saúde e da 
educação, tem dado resultado. 
Dados da Secretaria da Saú- 

de mostram que a incidência 
de casos novos entre pessoas 
com ão anos cu mais é infima. 
A dose de reforço está sendo 

aplicada com as vacinas dis- 
poniveis, não necessariimen- 
te coma Coronavac, que nor 
teou todo o estudo do Butan- 
tan no municipio, de acordo 
com o prefeito, 
Como toda a população com 

mais de 18 anos recebeu as 
duas doses da Coronavac até 
o inicio de abril —ou seja, há 
sete meses—, todos estão ap- 
tos a serem imunizados coma 
dose de reforço. A expectativa 
É que à imunização seja con- 
cluida em até três semanas. 
Há oito moradores da cida- 

de internados em hospitais da 
cidade e da região em trata- 
mento contra à Covid-g, me- 
nhum em UTI (Unidade de 
Terapia Intensiva). 
Desde o início da pande- 

mia, Serrana confirmou 5,852 
casos do novo coronavirus, 
com uz mortes. Na sema 
em que a vacinação em mas- 
sa teve início, eram 2.470 ca 
sos com 57 óbitos, 
A alta incidência da doença 

nos primeiros meses da pan: 
demia motivou o Butantan a 
escolher a cidade para o es- 
tudo, Conforme o Batantan, 
entre os resultados positivos 
do projeto estão as reduções 
de Ra mortes e 
casos da Covid-19. 

Nesta fuse, é preciso um so- 
matório de ocorrências. À in- 
venção precisa passar por eto- 
pas de validação, com manu 
futura de lotes piloto sob con- 
dições rigorosas de produção, 
Depois, para tratamentos e va 
cinas, é preciso Ler estudos de 
segurança em modelos, tan- 
to em laboratório, com célu- 
las que simulam organismos 
complexos, como em animais 
experimentais. Tais etupas são 
criticas para gurontir à segu- 
runça do produto. 
O parque de universidades, 

institutos de pesquisa é em- 
presas brasileiras cupazes de 
preencher estes requisitos é 
hastante limitado. 
Soma-se, q tudo isso, o alto 

custo envolvido para alavan- 
car produtos inovadores. Por 
exemplo, a produção de um lo- 
te piloto de anticorpo mono- 
clonal para uso como antivi- 
ral, seguindo as etapas de vo- 
lidação, chega a custar USS 6 

| 22.038,741 Caros 

19.642 Infecções em J4 horas 

ma primário de vacinação”, 
Naleitura de integrantes da 

Anvisa, a decisão do ministé- 
rio atropelou discussões da 
agência sobre o tema, O dr 
gão já abriu análise para in- 
serir na bula das vacinas da 
AstraZeneca, da Pfizer e da 
Janssen as regras sobre a do- 
se de reforço. 
Em discussão prévia, técni- 

cos da Anvisa aconsell 
o ministério a aguardar uma 
posição da agência sobre a 
aplicação da dose de reforço, 
o que não ocorreu, 
Um ponto que preocupa à 

Anvisa é sobre como organi- 
zaro monitoramento das rea- 

cões adversas dasvacinas. Na 
leitura da agência, esse é um 
dos temas que deveria ter si- 
do previamente debatido com 
o ministério, 
Desde o fim de setembro, 

o ministério passou à reco- 
mendar a dose de reforço pa- 
Fa pessoas com bo anús ou 
mais, além de grupos de ris- 
co. Nesse caso, a Anvisa par 
ticipou da decisão. 

já os anúncios do dia 16 pe- 
garam de surpresa até parte 
da equipe de Queiroga. As de- 
cisões sobre a Covid-19 têm 
sido tomadas em grupos res- 
tritos, é o PNI (Programa Na- 
cional de Imunizações) es- 
tá sem comando desde o 
fim de junho, 

Funai veta estudo 
da Fiocruz sobre 
povo yanomami 

Fabiana Malsonnave 

manaus Pesquisadores da 
Fiocruz, instituição ligada 
ao Ministério da Saúde, fo- 
ram proibidos pela Funai 
(Fundação Nacional do Ín- 
dio), também órgão do go- 
vero federal, de realizar 
um estudo sobre o impac- 
to da mineração ilegal na 
terra ci dg yanomami, 
O foco da pesquisa seria 

a contaminação por mer 
cúrio por meio da coleta 
de amostras de cabelo dos 
indigenas e de peixes do rio 
Mucajaí, em Roraima, 

A Funai alegou o cumpri- 
mento da portaria 419, de 
17 de março de 2020, que 
suspende novas autoriza- 
ções de entrada nas terras. 
O médico Paulo Cesar 

Basta, coordenador do pro- 
jeto, criticou o veto. “A Fu- 
nai, além de não impedir 
garimpeiros, madeireiros 
e todos os outros tipos de 
invasões no território, não 
tomou nenhuma providên- 
cla, Em paralelo, as cober- 
turas vacinais foram cres- 
cendo dentro da terra in- 
digena, e todos os nossos 
pesquisadores já recebe- 
ram ao menos duas doses” 
Os yanomamis enfren- 

tam grave crise de saúde, 
com proliferação de casos 
de desnutrição infantil e 
malária entre os indiçenas. 

milhões. Além do escussez de 
recursos financeiros no Brosil, 
porcortes frequentes de verbas 
destinadas ao desenvolvimen: 
to científico, à burocracia pa- 
ra uso de recursos públicos é 
complexa e morosa 
Sem capacidade local, fica 

a reboque do mercado inter 
nacional, sujeito à disponthi- 
lidade e competindo com pa- 
ises desenvolvidos. 
Cabe discutir uma política 

de incentivo nacional, se qui- 
sermos que as descobertas hro- 
sileiras cheguem mais rápido: 
aumentar o investimento na ct 
ência em universidades e insti- 
tutos de pesquisa, desonerar à 
linha produtivo de inovação bi- 
otecnológica, facilitar impor 
tação de insumos não dispo- 
niveis aqui e estimular investi- 
mento de empresas brasileiras, 
Só assim poderemos crioras 

pontes para transpor o “vale 
da morte” e fazer do Brasil um 
celeiro de novas descobertas. 
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Vikings mudaram o mundo com suas 
viagens, afirma arqueólogo britânico 
Em livro recém-lançado no Brasil, Neil Price defende que adaptabilidade destes povos foi essencial 

Reinaldo José Lopes 

sÃocaRLOS(5P) Basta uma rá- 
pida olhada nos mapas que 
documentam as incursões vi- 
kings durante a Idade Média 
para concluir que os guerrel- 
ros escandinavos eram capa- 
zes de meter o bedelho em 
praticamente qualquer lu- 
gar da Europa e da bacia do 
Mediterrâneo. 
Oalcançe global dos vikings 

começou como uma mistura 
despretensiosa de pirataria e 
comércio, mas seu efeito ao 
longo de três séculos trans- 
formou a geopolítica da regi- 
ão de maneiras que ainda in- 
Huenciam o mundo moderno. 
A Inglaterra e à Rússia, por 

exemplo, provavelmente não 
teriam surgido sem um em 
purrâozinho viking, e o mes: 
mo talvez valha para a Fran: 
ça, Descendentes dos piratas 
nórdicos também tiveram pa: 
péis de relevo na política da 
Itália medieval e mas Cruza- 
das. Nada mal para habitan- 
tes de um cantinho remoto e 
economicamente marginal do 
continente europeu. 
Os detalhes das mudanças 

operadas pelos viajantes es- 
candinavos estão descritos 
em “Vikings: A História De- 
finitiva dos Povos do Norte”, 
livro do arquedlogo britânico 
Neil Price que chegou recen- 
temente ao Brasil. 

Price, que é professor da 
Universidade de Uppsala, na 
Suécia, afirma que o ingredi- 
ente secreto por trás da influ- 
ência histórica dos aventurer 
ros nórdicos é a sua trememn: 
da adaptabilidade e capacida- 
de de tirar vantagem das di- 
ferentes situações em que se 
encontravam. Um “jeitinho 
viking”, digamos. 

“O efeito colateral não pre- 
tendido disso é que eles dei- 
xavam legados de longo prazo 
aonde quer que fossem”, expli- 
cou Price à Folha. “O ponto- 
chave é que esses legados, na 
prática, tomavam formas di- 
fterentes de lugar para lugar” 
Considera-se que a chama- 

da Era Viking vai de 793 d.C. à 
1266 d.C. Ambas as datas têm 
aver com acontecimentos na 
Inglaterra: no início, o primei: 
ro ataque de piratas escandi- 
navos à um monastério cris- 
tão, na ilha de Lindisfarne; 
no fim do periodo, a derrota 
do reinorueguês Harald Har 
drada na batalha de Stamiord 
Bridge (Harald tinha tentado 
tomar para si o trono inglês e 
foi morto em combate). 
O alcance geográfico das 

viagens e ataques vikings, no 

O mundo habitado — e atacado — pelos vikings 

Expansão escandinava afetou boa parte da Europa é do Ártico e, por fim, chegou ao Atlântico 

= Áreas de assentamentos 

escandinávos até o século 21 di 

Igreja escandinava na Groenlândia 

Dreana 

Ailântico 

ALANDÁLUS 
(ESPANHA 
MUÇULMANA) 

É adTim 

Tapeçaria retrata guerreiros normandos, 
descendentes dos vikings, em batalha na 
Inglaterra nó ano de 1086 

entanto, foi muito mais am- 
plo (veja infográfico acima), 
Cidades e reinos foram fun- 

dados em território inglês e 
também na Irlanda, na Escó- 
cia, na França e em diversas 
áreas da atual Europa Orien- 
tal. Cidades costeiras da Es- 

= Areas-alvo de ataques vikings frequentes na 

idade Múdia, mas sem assentamentos 

Gotland, nã Suécia 

panha e da Itália foram ata- 
cadas, e contatos diplomáti- 
cos é comerciais foram esta- 
belecidos com represertan- 
tes do mundo islâmico, 

Aliás, um dos mais interes- 
santes relatos sobre um fune- 
ralviking, incluindo detalhes 

Dcmano 

q tempos unidos | 

Pedracom desenho de barcos em 

de Friho pal attemtamento vio ng 
idenilfcado na hoo Mundo 

Inscrições com runas escandinavas 

encontradas em Belarus 

Craand 

Atlântica 

Guerreiros escandinavos protegendo 
Constatinopla [atual Istambul) 

Fonte Michael Des /Upiveniidade de E rerinmes 

sanguinolentos acerca de sa- 
crilicios humanos, foi escri- 
to pelo viajante e erudito Ah- 
mad ibri Fadlan, enviado pelo 
califa de Bagdá à bacia do ro 
Volga, na atual Rússia, em ger 
Os fatores que desencade- 

aram a Era Viking são múlt- 

plos, e ainda há considerável 
debate acerca deles, O histon- 
ador britânico Peter Heather, 
da Universidade de Oxtord, 
aponta que o fim do século 
8º da Era Cristã foi uma épo- 
ca de recuperação econômi- 
ca para diversas regiões por 
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tuárias do norte da Europa, 
Ao mesmo tempo, algumas 

décadas antes, os moradores 
da Escandinávia já tinham do- 
minado a tecnologia dos bar- 
cos vikings, bastante conhã- 
veis em mar aberto mas tam- 
bém capazes de subir nús 
rumo ao interior. 
Com isso, juntava-se a fo- 

me com a vontade de comer. 
“Varias regiões da Escan- 

dinávia, principalmente na 
jutlândia [peninsula da Di- 
namarça|, tinham mercados 
consolidados, com rotas e 
pontos de contato por todo 
o mar do Norte”, explica o 
historiador Johnni Langer, 
diretor do Neve (Núcleo de 
Estudos Vikings e Escandina- 
vos) da Umversidade Federal 

da Paraiba 
Outro ingrediente impor 

tante que impulsionou cada 
vez mais os ataques, segun- 
do Lanper: a pulverização po- 
lítica nas regiões sob assédio. 

“Os séculos 8º e qº foram 
caracterizados pela situação 
de enfraquecimento de po- 
deres centralizadores, origi- 
nando o início do feudalismo 
na Europa, comona França é 
Inglaterra, Esses poderes po- 
líticos regionais eram frágeis 
e por muito témpo acabaram 
recebendo influências escar- 
dinavas” explica o historiador. 
Enquanto vikings dinamar- 

ALHÉSES E PO PMI PPT 

vam pelos atuais Reino Unido 
e França, piratas e mercadores 
sUECOS Começaram a contro- 
lar as rotas que passavam pe- 
lo interior da Rússia, da Ucrá- 
nia e da Belarus. 

Eles passarám a ser conhe- 
cidos como “Rus”, nome que 
provavelmente deriva do ter- 
mo nórdico para “remado- 
res” e que acabaria originan- 
do à próprio nome dá Rús- 
sia. Por fm, alguns se incor 
poraram ao exército do impé- 
rio Bizantino, formando a fa- 
mosa Guarda Varangiana, fe- 
rozmente leal ao imperador. 
“Eles também passaram à 

atuar como parceiros econó- 
micos cruciais, como estimu- 
ladores da economia, merce- 
náriose, às vezes ironicamen- 
te, como defensores do Esta- 
do”, resume Price, 

Noleste, 05 reinos fundados 
porvikings se cristianizaram, 
uniram-se à população eslava 
local e acabariam dando ori- 
gem à Rússia imperial. 
Na inglaterra, foiareação à as 

invasões escandinavas que le- 
vou ao surgimento de um rei- 
no unificado (o qual, nósécu- 
lo mn, chegou a ser dominado 
por Canuto, o Grande). 
Em solo francês, um acor 

do da monarquia local com os 
invasores levou à criação do 
ducado da Normandia, dormi- 
nado pelos vikings e batizado 
com seu nome (normando” 

significa “homem do Norte”), 

Vinkings: A História Definitiva 
dos Povos do Norte 
Nail Pres (trad. Remato Marques 
de Oliveira), Editora Éripea, 
ES PEAS (ebook), 4D págs 

Manuscrito de Einstein é leiloado por recorde de R$ 73 milhões 
panisjare Um dos rascunhos 
manuscritos da teoria da rela- 
tividade geral de Albert Eins- 
tein tod leiloado nesta terça- 
feira (23) por 1,6 milhões de 
euros (cerca de USS 13 milhões 
ou R$ 73 milhões), em Paris, 
constatou a AFP 
Anteriormente tinham sido 

pagos US$ 2,8 milhões [R$ 15.7 
milhões na cotação atual) em 
2018 por uma carta manuscri- 
ta deste eminente cientista, 
na qual teorizava sobre Deus, 
e em 2017 foi desembolsado 
USS 1,56 milhão (R$ 8,75 mi- 
lhões na cotação atual) por 
outra carta na qual elucubra- 
va sobre a felicidade. 
O documento leilvadones- 

ta terça estava avaliado entre 
2e3 milhões de euros (R$ 12,6 
e R$ 18,9 milhões). Ao con- 
trário das duas cartas prece- 
dentes, trata-se de um valioso 
trabalho científico. 

“Trata-se, sem dúvida algu- 
ma, do manusento de Einstein 
mais estimado já pesto em lei- 
lão”, disse a casa de leilões Ch- 

ristie's, em um comunicado. 
Omanuscrito de 54 páginas 

foi redigido em 19x) é 1914, em 
Zurique, na Suiça, pelo Fisi- 
conlemão e seu colaborador 
v confidente, Michele Besso, 
É graças a este engenheiro 

suiço, explicou a Christie's, 
que “o manuscrito chegou, 
quase que milagrosamente, 
até nós: Einstein provavel- 

Os documentos 

manuscritos 

científicos de 

Einstein desse 

período, e mais 

geralmente, de 

antes de 1919, são 
extremamente raros 

Comunicado da Christié's 

mente não teria se preocupa- 
do em conservar o que podia 
lhe parecer como um docu- 
mento de trabalho”, 
Após sua teoria da relativi- 

dade especial, que 0 levou a 
demonstrar em gos a fórmu- 
la “E=mo”, Einstein começou 
a trabalhar em 1912, em uma 
teoria da relatividade peral. 

Esta teoria da pravitação, 
publicada finalmente em no- 
vembro de1915, revolucionou 
a compreensão do universo. 
Einstein morreu em 1955, dos 
E anos, e se tornou um sim- 
olo da genialidade cientif- 

ca, bem como uma persona- 
lidade pop, com a famosa foto 
de 1951 em que aparece com 
a lingua para fora. 
No começo de 1913, tanto 

Einstein quanto Besso “co- 
meçaram a trabalhar em um 
dos problemas com os quai 
acomunidade cientifica Em 
va decadas se confrontando: a 
anomalia da órbita do plane- 
ta Mercúrio" lJembroua Chris- 
De's. Os dois cientistas soluci- 
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onaram este enigma. 
Masnãoo fzeramnos cálcu- 

los deste manuscrito, que in- 
cluem “vários erros que passa- 
ram despercebidos” Quando 
Einstein os detectou, abando- 
mou o manuscrito, que ficou 
nas mãos de Michele Besso. 
“Os documentos manus- 

critos científicos de Einstein 

desse periodo, e mais peral- 
mente, de antes de 1919, são 
extremamente raros”, desta- 
cou à casa de leilões. “Como 
um dos dois únicos manius- 
critos de trabalho preserva- 
dos e que documentam à pe- 
nese da teoria da relatividade 
geral, é um registro extraordi- 
nário do trabalho de Einstein 

e proporciona uma visão fas- 
cinante da sua mente” 

O outro documento conhe- 
cido deste periodo crucialna 
investigação do físico, cha- 
mado de “caderno de Zuri- 
que” (do fim de 1912, início 
de 1913), se encontra nos ar- 
quivos Einstein, na Universi- 
dade Hebraica de Jerusalém. 
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Barros chegou ao Palmeiras para ser 
dirigente mais discreto que Mattos 
Ex-Botafogo foi contratado em 2019 por ser menos midiático e mais econômico que antecessor 

Alex Gabiro 

são pauio Anderson Barros, 
54 tem uma expressão para 
definir seu estilo de trabalho, 
Ele se autodenomina um “fa- 
cilitador de processos”, Den- 
tro do Palmeiras, o diretor de 
tutebol é visto como a antite- 
se de Alexandre Mattos, 

Por ser tão diferente do seu 
antecessor, conseguiu o em- 
prego no final de 2019, 
Ironizado por não usar 

Whats App e criticado por par 
te da torcida algumas vezes pe- 
loquese considerou à ausén- 
ciade reforços de peso (abun- 
dantes na era Mattos, que du- 
rou de janeiro de 2015 à no- 
vembro de 2019), Barros tem 
no curriculo um titulo da Copa 
do Brasil, um Paulista e uma 
Libertadores em dois anos, 
No próximo sábado (27), 0 

Palmeiras volta a definir o ti- 
tulo continental, Enfrenta o 
Flamengo, em Montevidéu, 
O dirigente recusou todos 

os pedidos de entrevista da 
Folha. À mento que o seu 
estilo de ficar nos bastidores 
dava certo e ele não mudaria, 
À reportagem conversou 

nas duas últimas semanas 
com funcionários da Acade- 
mia de Futebol, pessoas liga- 
das ao presidente Mauricio 
Galhiotte, jogadores e empre- 
sários para traçar o p de 
um cartola que, se for preci- 
so aceita levar a culpa por de- 
cisões tomadas por outros, 

|sso aconteceu quando se 
cogitou a contratação de Hulk, 
em janelro de 2021, O atacan- 
te disse aceltar reduzir (mas 
não muito) o salário de cerca 

Anderson Barros, diretor de futebol do Palmeiras e, à direita, seu antecessor Alexandre Mattos cesrtreca/ Divulgação Agência Eaimeiras 

de R$ 2 milhões mensais que 
recebia na China. O negócio 
não foi adiante porque à or 
dem era fechar as tormetras 
e não gastar demais, 
Abel Ferreira não queria o 

reforço, Não por sua qualida- 
de técnica, mas porque o time 
estava prestes a decidir o titu- 
lo da Libertadores contra o 
Santos e a chegada de um |o- 
gador tão caro poderia influ- 
ir no ambiente. 

Ficou a imagem de que a 
“culpa” foi de Barros. 
He foiindicado por ter fama 

de manter bons ambientes en- 
tre os atletas nos clubes em que 
passou desde que começouno 
futebol, no Flamengo, em 2004. 
Depois, passou por Figueiren- 
se, Coritiba, Vasco e Botafogo. 
A ideia com a sua chegada 

era evitar alguém midiático 
como Mattos, que, incentiva- 
do pela própria diretoria pal- 
meirense, transformiu-se em 

nome mais famoso no clube 
do que a matoria do elenco, 
A pedido de Galiotte, chegou 
a fazer comercial do Avant, 
programa de sócio-torcedor. 
O Palmeiras vendeu camisetas 
coma caricatura do diretor 
Paraoheme paraomal oes- 

tilo de Mattos era se introme- 
ter em diferentes aspectos da 
vida do clube. E venceu assim 
Ganhou dois Brasileiros (2016 
e 201) e uma Copa do Brasil 
(2015). Mas por causa de uma 
sequência de maus resultados, 
proibiu funcionários do clube 
de usar sacademia do centro 
de treinamento, por exemplo, 
O desgaste seria inevitável 

eo responsável pelo futebol 
acumulou desafetos, Quim 
doahora de mudar chegou, a 
diretoria procurou alguém de 
perfil diferente, Achou Barros. 

O substituto prefere fazer as 
refeições nas concentrações 
guno CT emborários diferen- 
tes dos jogadores, Se precisa 
estar no mesmo ambiente, 
escolhe uma mesa distante, 
para dar liberdade ao prupo. 
A recusa em usar o What- 
sApp é por não gostar de con- 
versas digitais. Prefere resol- 
ver por telefone ou, de prefe- 
rência, pessoalmente. 
Apóscepisódio em que Lu 

iz Adriano mandou a torcida 
palmeirense calar a boca na 
partida contra o Sport, funci 
onários do alviverde ficaram 
alarmados pelo atacante não 

José Roberto Guimarães consegue patrocínio 
para o Barueri Volleyball Club após desabafo 
Carlos Petrocilo e 
Daniel E. de Castro 

são paso José Roberto Gui- 
marães, 67, reuniu as joga- 
doras na quadra e, em vez de 
iniciar o treino, pediu que os 
diretores de duas empresas 
abrissem aquela sessão com a 
tão esperada notícia O Raru- 
ri Volleyball Club, após desa- 
bafo público do técnico, tem 
agora O patrocinio de duas 
marcas do prupo Alelo, 

Elas são a Veloe, empresa es- 
pecializada em soluções para 
mobilidade urbana, eo aplica- 
tivo de delivery Pede Pronto. 
“Quando recebi a noticia 

eu tive, e ainda tenho, vonta- 
dede chorar Preciso levantar 
as mãos e agradecer a Deus, 
porque a gente precisa disso 
era para sobreviver”, 
iz Zé Roberto. 
Ainda não é o suficiente pa 

ra garantir 4 aquisição dos na- 
muing rights ca equipe, que se- 
guirá como Baruen na dispu- 
ta da Superliga, nem o patro- 
cinio máster. À luta por novos 
parceiros continua, mas agora 
com um pouco mais tranquila. 
*É muito dificil arrumar 

patrocinador máster nesse 
periodo. Tudo é bem-vindo. 
Quem puder ajudar, indepen- 
dentemente do valor, o fato de 

apregar a marca é muito im- 
portante Tem outras empre- 
sas que ficaram de estudar” 
O projeto, que fez cincó anos 

em outubro, viveu pela pri- 
meira vez o risco de encarar 
uma temporada sem aporte 
financeiro, O técnico da sele- 
ção brasileira feminina de vô- 
letse viu obrigado a utilizar re- 
cursos próprios para manter 
o Barueri Volleyball Club, ban- 
cando salários das atletas e da 
comissão técnica, 
Atualmente, 2 equipe é a oita- 

va colocada da Superliga, com 
duas vitórias (sobre Curitiba e 
Valinhos) e três derrotas (Pi- 
nheiros, Sesi Bauru e Úsasco). 

Equipe quase perfeita 
Junção de PSG com City seria a união da prosa com a poesia 

Tostão 
Cronista esporthea, pariicipou como jogador das Copas desqõs etapa É dermado dm medicina 

Nosdbado (27), teremosa final 

da Libertadores. O Flamengo 
tem mais qualidade individu- 
al, mas, em um jogo único, de 
decisão, não há favorito. Qual: 
quer que seja o resultado, os 
dois times e os dois treinado- 
res merecem muis elogios que 
criticas, pelos bons trabalhos 
durante o ano 

Pelas coracteristicas do téc- 
nico Abel Ferreira, há mais pos- 
sibilidades de o Palmeiras ten- 
torsurpreender e jogur de dcor 
do com o momento e o adver 
sário. A única dúvida de Rena- 
to é se escala Michael, xodó do 

treinador, ou Arrascoeta, que 
volta de uma longa ausência, 

por contusão. Se jogar Arras- 
cueto, Bruno Henrique vaiatu- 
urda esquerdo pará o meio, o 
que é melhor para ele. Michael 
pela esquerda, volta mais que 
Bruno Henrique porá marcar 
Qualquer que seja o resul 

tado, os comentários jú es- 
tão prontos. Se v Flamengo 
for campeão, será exaltado 
mois o qualidade individuo! 
da equipe, além dos elogios 
q Renato. Se o Palmeiras go- 
nhar o titulo, dirão que Abel 
Ferreira é um grande estro- 

tegista. Os dois correm gran- 

des riscos de serem demitidos 
em cuso de derrota. 
No Brasileiro, o Atlético é 

quase compedo, independen- 
temente do resultado desta ter 
cu (23), contra os reservas do 
Palmeiras. O Galo é um time 
forteem todosossetorese que 
pode melhorar quando houver 
múis entrosamento entre Hulk 
e Diego Costa. 
As duplas de ataque, caroe- 

terística dos times do passa- 
do, deveriam ser mais utilia- 
dos, principalmente nos times 
que jogam com uma linha de 

Zé Roberto temia a possibi- 
lidade de ter que dispensar às 
atletase fechar as portasapós 
aatual temporada Técnico tri- 
campeão olímpico com a se- 
leção brasileira (1992, 2008 e 
2212), ele conta com a ajuda 
da esposa, Alcione, e da filha 
Arma Carolina para liderar o 
timedentro e fora das quadras, 
No centro de treinamento, 

o Sportvile, construido pela 
família em Barueri, moram 
20 atletas que atuam das ca- 
o irás de base ao profissio- 

| O projeto também se com- 
promete com a educação es- 
colar das jovens e conta com 
psicólogos e fisioterapeutas. 

guatro defensores, dois volan- 
tes eum jogador de cado lado, 
que atocam e defendem Bru- 
no Henrique e Gabigo! formam 
umo ótima dupla. Cristiano 
Ronaldo, no Manchester Uni- 
ted, sente q faltu de um com- 
panheiro, outro atacante, pe- 
la centro, como tinha no Real 

Madrid, ao lodo do excepcio- 
na! Benzema. À França terá, 
no próximo mundial, a melhor 
dupla de atacantes do mun- 
do, com Benzema e Mhappé 
Os dois se completam. 

Tite tem o opção de escalar 
Vinicius Junior pelo esquerda e 

entender a gravidade da situa- 
ção, Barros telefonou-lhe em 
seguida e, sem jamais alterar o 
tom de voz, explicou o proble- 
ma que o centroavante havia 
criado e porque não poderia 
acontecer novamente, 
Anderson Barros nunca está 

no meio da roda de jogadores 
ou, como os boleiros dizem, 
“na resenha”. Mas os atletas 
e empregados da Academia 
ressaltam que o diretor estã 
sempre presente e, de longe, a 
observar o que acontece, com 
as mãos nos bolsos da calça. 
O cartola sabe que tem a 

imagem, para parte da torci 
da, de ser “devagar”. À quei- 
xa é quanto a contratações. A 
resposta de Barros é tão sim- 
ples que mesmo associados e 
conselheiros do clube, acos- 

Apesar das dificuldades R- 
nanceiras, o jovem elenco do 
Barueri, apelidado de *Chiqui- 
titas” pela torcida, terminou 
o Paulista em segundo lugar, 
derrotadona final pelo Osasco. 

Na semifinal, desbancou o 
então favorito Sesi. Após aque- 
le confronto, no dia 12 de outu- 
bro, Zé Roberto fez um desa- 
bafo que comoveu torcedores 
e a comunidade do voleibol. 
“Precisamos de ajuda eapoio 
para esse projeto tão bonito 
não morrer” afirmou ainda 
em quadra, so vivo no SporTV. 

Nas três primeiras tempora- 
das, a equipe tinha como prin- 
cipal parceira aempresa Hino- 
de. Nas duas seguintes, contou 
como São Paulo Futebol Clu- 
be —relação frustrada após 
o clube tricolor deixar de pa- 
garovalor acordado durante 
todo oúltimo ano de vinculo. 

Paquetá mais adiantado, pelo 
centro, como brilha no Lyon, 
formando dupla com Neymar 
no frente. Paquetá é ótimo na 
troca curta de passes, em pe- 
quenos espaços, perto da dreu, 
O Corinthians, com a che- 

gada dos reforços, chegou ao 
quarto lugar no Brasileiro. Pi- 
curó muis forte com a entrada 
de Willian, pela direita. Mes- 
mo com os reforços, a equipe 
precisa pressionar mais o ad- 
versúrio que está com q hola, 
pois isso gera mais intensida- 
deevibroação, além de se liber- 
tar, quando jogar fora de ca- 
sa, da carência afetiva, pelo 
ausência da torcida. 
O outro Athletico, o do Pa- 

runá, um dos grandes do fu- 
tebol brasileira, é bicampeão 
da Copa Sul-Americana. Dis- 
putará também a final do Co- 
pa do Brasil, que ganhou em 
2019. Outras equipes têm evo- 
luido, como o Fortaleza é o 

Bragantino, quinto esexto co- 

| Dom. juca Kfouri, Tostão | SEG. Juca Kiburi, Paulo Vinicius Coelho [TER Renata Mendonça |GuA Tostão | qui. Juca Kfouri | sex Paulo Vimeius Coelho, Sandro Macedo |sáa Marina lzidrô 

B7 

| Th Liverpool x Porto 

Cham pior, Mão Ma 

tumados com os anos de bo- 
nança no mercado de transhe- 
rência, se recusam à acreditar: 
ele não tem a chave do cofre, 
Aogrdem que recebeu foi fre- 

ar os gastos e utilizar mais jo- 
gadores da base, Ao mesmo 
tempo, garantir que eles não 
saissem de graça ou por va- 
lores abaixo do aceitável, al- 
go que ocorreu algumas vezês 
na gestão de seu antecessor. 
Aos poucos, achou um jei- 

to de negociar nomes caros 
e pouco aproveitados, como 
Lucas Lima, Diogo Barbosa, 
Vitor Hugo e Borja. Deyver- 
son foi e depois voltou. Quan- 
do Vifia foi vendido por mu mi- 
Ihões de euros (R$ bg milhões 
pela cotação atual), o Palmei- 
ras foi ao mercado para con- 
tratar Jorge e Piquerez, 
Importante também para 

a diretoria foi manter o orça- 
mento para acomodar a vol- 
ta de Dudu, então empresta- 
do para o Al Duhail, no Qatar. 
Um retorno que não era oh- 
cial, mas todos no Palmeiras 
sabiam que aconteceria. Aida 
do atacante ao Oriente Médio 
ainda rendeu 7 milhões de eu- 
ros (R$ 44 milhões) 30 clube. 
Ele conquistou pontos com 

funcionários e elenco por 
munca ser visto nervoso ou 
ritando, Outro diretor lem- 
rou que quando Barros re- 

nova contratos de meninos da 
base, não tira fotos com eles 
para postar nas redes sociais, 
O dirigente é visto alegre 

após vitórias e títulos, mas 
nunca empolgado demais, se- 
gundo testemunhas. Em 2014, 
quando trabalhava no Coriti- 
ba, seu filho Pedro Paulo mor- 
reu ao cair da janela do apar 
tamento onde a familia mo- 
rava, na capital paranaense. 
O pai estava em Chapecó, pa- 
ra uma partida do Brasileiro. 
Quando soube de um profis- 

sional de imprensa que havia 
perdido um filho, Barros pediu 
a profissionais da comunica- 
ção do clube ps que conse- 
sem o telefone do jorna- 

lista, assim poderia ligar para 
prestar solidariedade, 

São Paulo começa 
sequência contra 
times ameaçados 
SÃO PAULO 

ATHLETICO 

h30, no Morumbi 

Ha Ty: Globo 

são rauto Avitóriano clãs- 
sicocontra o Palmeiras, na 
última rodada, trouxe alívio 
pars o São Paulo, mas o ti- 
mealnda está ameaçado de 
rebaixamento no BRrasilei- 
ro, Quatro dos últimos cin- 
co confrontos serão contra 
adversários diretos na briga 
para se livrar do descenso. 
Após Atletico, o São Pau- 

lo pega Sport, Grêmio e Ju- 
ventude. Na última partida, 
encarao América-MG, longe 
da parte de baixo da tabela. 

tocados no Brasileiro. 
Parabéns do Botúfogo, cam- 

peão da Série B, dingido por 
Enderson Morcira, que ganhou 
também à competição por Gal 
às é América. Enderson foi, 
no ano passado, demitido do 
Cruzeiro, após pouco tempo 
de trabalho, 
Nesta quarto (24), u gran- 

de partida será pela Liga dos 
Campeões da Europa, entre 
Manchester City e PSG No pri 
meiro jogo, em Poris, o time 
inglês dominou a partido, te- 
ve mais chances de gol, mas 
perdeu. Será mais um con- 
fronto entre o belo e eficien- 
te jogo coletivo do City con- 
tra à exuberôncio individual 
do PSG, com trés dos melho- 
res jogadores do mundo (Mes- 
st, Mbappé e Neymar), além de 
Marquinhos na zaga. 

Se us duas equipes se jun- 
tassem em uma só, seria à ide- 
al, à quase perfeita, a união 
da prosa com a poesia. 



folhacorrida 
Márion editou Ilustrada 
e lançou 1º rede interna 
de computadores da Folha 
FOLHA, 100 
HUMANOS DA FOLHA 

Iran Finotti 

são PAULO Formada em jor 
nalismo, mas envolvida com 
música, literatura, editoração, 
artes visuais e teatro, Marion 
Strecker, 23, 5€ inscreveu em 
um concurso de redatora para 
a Hustrada em julho de 1984, 
meses após Otavio Frias Filho 
(1957-2018) assumir a Direção 

de Redação da Folha. 
Entrevistada pelo editor Mar 

cos Augusto Gonçalves, ouviu 
um “Está Ótimo, mas como a 
chefia é nova, eles querem co- 
nhecer todo mundo. Vou te 
apresentar pará O secretário 
de Redação, o Caio Túlio Costa 

Deste, também ouviu uma 
aprovação e “como o chefe é 

Série semanal 

apresenta perfis de 

profissionais da Folha 

O projeto Humanos da 
Folha conta a trajetória 
de repórteres, editores, 

fotógrafos, designers, 
cartunistas & Outros que 
fizeram parte da história 
centerária do jornal Leia 
outros textos em folha, 
com/folhalOlanos 

ATLÂNTIDA 2.0 
Ruinas da cidade antes submersa pela reserva hidrelétrica de Lindoso, na Espanha, voltam a aparecer por causa de baixos níveis de água miguel Bispa/are 

novo, quero te levar para co- 
nhecer o diretor de Redação” 
Assim, Márion entrou nã sa- 

lae colocou seu histórico nas 
mãos de Otavio. Ao ler ativida- 
des como balé, flauta e histó- 
ria daarte, o jornalista se sur- 
preendeu. “Nossa, você tem 
um curriculo renascentista”, 
disse é à contratou, 
Marion começou assim 

sua carreira na Folha, jornal 
que só deixou 13 anos depois, 
quando assumi cargo de dire- 
qo no UOL empresa que tem 
participação aciónária mino- 
citária e indireta do Grupo Fo 
lha, que edita a Folha, 

Nos anos 1980, logo se tor 
nou editora-assistente da 
Mustrada, foi coordenado- 
ra de reportagens especiais, 
ajudou a elaborar a segunda 
edição do Manual da Reda- 
ção (lançada em 1987) é vi- 
rou editora de suplementos. 
“Minha missão nos suple- 

mentos era levar o Projeto 
Folha [pilares para um jorna- 
lismo crítico, moderno, ápar 
tidário e pluralista) para lã”, 
conta ela, que passou a diri- 
gir uma equipe de cerca de 
25 pessoas em cadernos co- 
mo Folhinha, Folhetim, Clas- 
sificados, Informática, Turis- 
mo, Imóveis e Veículos, “Na- 
vela época, alguns desses ca- 
E PE ainda publicavam re- 
leases enviados pelas asses- 
sorias de imprensa”, lembra. 
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Márion Strecker na Redação da Folha, em 1988 
quando era editora da Ilustrada stensMano- 5 por t$88 /Folhapress 

Em seguida, nesse periodo 
de crescimento da Redação 
e do número de páginas im- 
pressas, Márionvoltou para a 
Hustrada, desta vez como edi- 
tora. “Tive total liberdade pa- 
ra fazer o que bem ciiterideé 
se u me propus a ampliar os 

assuntos do caderno” Abriu 
as páginas para psicanalistas, 
criou uma seção semanal de 
moda, passou a cobrir arqui- 
tetura e design e a encarar a 
TV como assunto de noticias. 
Cadernos especiais de gran- 

des eventos, como os da Bie- 
nalde São Paulo cuda Mostra 

Amisteriosa lei de Zipf 
Fenômeno se aplica a frequência de palavras e até ao tamanho de cidades 

Marcelo Viana 

CDiretor-géral do mat ito de Matemática Pura e Apleada, garhador do Prémio Louis Do, do natitut de France 

Por volta de 1935, 0 linguista 

norte-americano George Zipf 
observou que quando listavo 
palavras em ordem decrescen- 
te de seu uso em diferentes con 
tectos, à frequência da primei: 
ra palavra da lista costumava 
ser (uproxinadamente) duos 
vezes maior do que o da segun 
do palúvra, três vezes moior do 

que a du terceira, é assim su- 
cessivamente. 
Por exemplo, us três palavras 

mais usadas no inglês são o ar- 
tigo “the” q preposição “of"e 
a conjunção “ond, sendo que 
“the” aparece 1,92 VEZES mais 
do que “of” € 2,42 vezes mais 
do que “and” 
Na verdade, este comporta: 

mento peculiar já tinho sido 
apontado antes, pelo estenó- 
grafo francês Jean-Baptist Es- 
toup (1868-1950) e pelo fisico 

alemão Felix Auerhach, é tam- 
bém não é privilégio do lingua 
inglesa: ele vale para todos us 
idiomas conhecidos, inclusi- 
ve idiomas artificiais como o 
esperanto. 

de Cinema, tornaram-se co- 
muns. Nomes como Josimar 
Melo, Zeca Camargo, Mario 
Cesar Carvalho, Maurício Sty- 
cer, Erika Palomino e José Si- 
mão começaram a se destacar 
“Lembro de uma edição 

da Hustrada com 76 páginas, 
FrSiS OU METROS O IHESITIO aqui 

todo o resto do jornal naque- 
le dia”, lembra. 
“Um dia, resolvi que não 

queria mais” diz. “Havia mui 
ta pressão interna, todos t- 
nham opinião sobre tudo. Co- 
mo à Otavio me apoiava, sa- 
bia lidar bem com ela. Só que 

Mais cinda, ele não se res- 
tringe 00 domínio do linguts- 
tica: o mesmo tipo de distribu- 
ição ocorre emlistos de dados 
das mais diferentes origens. 
Umo das situações mais estu- 
dadas, já apontado por Auer- 
hach em 1913, diz respeito ao 
tamúnho de cidades. 
Por exemplo, quando lis- 

Márion Strecker, 61 
Nascida em São Paulo em 

1960, pulou das artes para 
o jornalismo em 1984, 
atuando em cademos como 
Ilustrada e suplementos como 
Turismo do ser destacada 

para organizar o Barco ce 

Dados da Folha, iniciou um 
processo de digitalização de 
conteúdo que culminou no 
embrião da preserça do jornal 
na internet. Por lãanos fola 
diretora de conteúco do UOL 

a pressão externa era mais di- 
ficil, Me ligavam em casa até 
no sábado à noite, Não havia 
internet, Todo mundo queria 
aparecer na Hustrada” 
Após uma temporada co 

mo repórter especial e como 
redatora da Primeira Página, 
Márion recebeu outra missão, 
levar o Projeto Folha para o 
Banco de Dados (BD). 
No início dos anos 1990, en- 

tre as diversas funções do BD, 
estava a de fornecer subsidi- 
os para os jornalistasescreve- 
rem seus textos. Num mundo 
não informatizado, isso sigri- 
ficava armazenar e alimentar 
arquivos de papel com recor 
tes de jornais sobre quaisquer 
assuntos, inclusive sobre cod- 
sas que haviam sido publica: 
das há poucos dias. 
Sob a direção de Márion, O 

BD criou a primeira rede in 
terna de computadores do 
jornal, que capturava maté- 
rias escritas nos computado 
res e as disponibilizava para 
consultas em qualquer outm 
terminal. Em 1994, novo avan- 
ço: foi instalado um computa- 
dor com acesso pelo telefone 

tumos as cidades hrasileiras 
em ordem decrescente de su 
us populações observamos 
que q maior (São Paulo) é 
1,92 vezes maior do que d se- 
gundo (Rio de Janeiro) e 2,42 

vezes maior do que q tercei- 
ra (Brasília). 
Aprimeira tentativa de expli- 

cor este fenômeno matemati- 
cumente foi devida do próprio 
Zipfe é muito curiosa. Ele par 
tiu do principio de que tanto 
quem fala quanto quem es- 
cuta quer fazer o menor es- 
forço possivel na comunico- 
cão e usou argumentos de es- 
totistica para concluir que &- 
su conduziria do tipo de distri 
huição de frequências previs- 

Bia que os jornalistas que tra- 
alhassem em outras cidades 

ou paises pudessem pesquisa 
o arquivo do jornal, 
Foummomento de diver 

sas mudanças tecnológicas, 
As fotografias, agora digitais, 
também passaram a ser ar- 
mazenadas no sistema da Fo- 
lha. A Agência Folha, também 
sob asrédeas dela, deixava o 
telex para trás. E o formato 
da internet, com seus sites, 
já começava a acontecer nos 
EUA, com sua própria revolu- 
ção; a intermet atendia à to- 
dos, não apenas a quem pos- 
suia softwares específicos. 
A primeira homepage do 

Universo Online entrou no ar 
em 48 ce abril de 1996, inau- 
gurando a nova empresa, da 
ual Márion seria a diretora 

de conteúdo por 15 anos, até 
3014. Lá, com Caio Túlio como 
diretor geral, liderou equipes 
e ajudou a colocar no ar um 
conteúdo enorme, que incluiu 
radios, TV, bate-papos e assun- 
tos de milhares de sites parcei- 
ros, para todo otipo de públi- 
co. “Se a Folha era um jornal, 
o UOL era uma banca de re- 
vistas”, compara a jornalista. 
Em 2015, Márion passou à 

assinar uma coluna de nova 
economia e comportamen- 
to no caderno Mercado, que 
manteve até 2015. E quando 
esse periodo terminou, ela 
voltou à vida profissional no 
mundo artístico, passando 
por um canal cultural de TV, 
uma revista de artes visuais e, 
desde 2020, coordenando pu- 
blicações do Museu de Arte 
Moderna do Rio. Era o que se 
esperava de alguém com um 
curriculo tão renascentista. 

ACERVO FOLHA 
Há 100 anos 
24.n0v.1921 

Companhia 
de frigoríficos 
em São Paulo 
suspende as 
suas atividades 

Suspendeu há chas, tempo- 
rariamente, q seu funciona- 
mento a grande companhia 
de frigorihcos Armour, mag- 
mificamente instaladana Vi 
la Anastácio, em São Paulo. 

Sobre às Causas que de- 
terminaram a decisão, tem 
corrido numerosas versões. 
Quando a peste bovina 

irrompeu em São Paulo, às 
mercados estrangeiros não 
aceitaram mais as carnes, 
Nem com a normalização 
da situação, o comércio in- 
termacional voltou a se ani- 
mar Essa foi a causa princi- 
pal da suspensão das ativi- 
dades, segundo a admúnis- 
tração-geral do Armour. 
Comamedida, foram dis- 

pensados perto de Loco 
funcionários. 

as 

fd LEIA MAIS EM 

acervo.folha.com.br 

to nú lei. Mas não é claro co- 
mo esso ideia poderia ser es- 
tendido a outras instâncias da 
leide Zipf fora da linguistica. 
Outras possiveis explicações 

cientificas foram propostas 

do longo dos anos, mas a va- 
lidade da lei de Zipf continua 
sendo um mistério. Em parte, 
isso é devido qo fato de que, 
do contrário da maiória das 
afirmações matemáticas, esta 
leié apenas aproximadamen- 
te correta: os frequências de 
palavras no linguagem, as po- 
pulações de cidades e outros 
dados similares têm um com- 
portamento complexo, que à 
lei de Zipf reflete upenas de 
forma grosseira. 
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Grife centenária vive momento de ouro 
por causa de filme e, sobretudo, pelo 
toque de Midas de Alessandro Michele 

Modelos em desfile da Guod em Los Angeles Entro Serm (Divulgação 

Pedro Diniz brinquedos e trajes fetichis sas tureis, que define seu tra 

balho pelo prisma de “olhas 
adiante para fazer diferente”. 

“E impossível planejar o meu 
desejo em rou- trabalho. É algo que aconte- 
pas, Esse desfile ce de forma muito orgânica 
E uma forma e natural. Hoje, não temos 

mais tempo para preservar na- 
da além da beleza. Essa ideia 
de preservar cúisas que po 
nham o mundo emretroces: 
deve ser evitada a todo custo” 
Profundo conhecedor da 

brenome do clã de Florença 
no quarto lugar das etique- tas tornados elementos de 
tas de fui RATES valiosas, Eii- moda [eso sem contar à ma 

zer a improvável mistura de  nufatura artesanal do couro 
fores, cores, alfaiataria e pla- revista em acessórios que po- 
mor flambovanttomarasro- dem virar tudo, até a cabe- 
as e impulsionar o recorde de ca do Mickey, como quando 

qualquer fórmula ou exercich damarcaemb-  emuloua“decadência com ele- 
de futurologia, porque, antes, gancia” do estilo francês num 
é preciso fazer dele um mito. 15 futes. file, adivinhe, em Paris. 
A italiana Gucci, nova cen- Por muitas vezes, No passa 

ária do pedaço, além de al- do, tentaram fazer o mundo 

Gé 
Moda é sobre 

tradisfirr air 

são pauLo Manter o nome no 
inconsciente das pessoas é o 
objetivo primário de qualquer 
grife, Manter esse nome por 
cem anos, porém, ultrapass: 

de abraçar à 
grande Tetorinmo, 

fazer as pessoas 
voltarem is 

tuma dar entrevistas. Quan- ruas, para tenár 
3 Gucci, de 

rvolta de tal 
mitos que, nos 

ete anos, promoveu 
olução de costumes 
nada tem a vercom 

, a estrela que en- 
carna Patrizia, a socialite que 
em meados dos anos 1990 
encomendou a morte do ex- 

interpreta- 
dono longa por Adam Driver. 
O responsável por pór 0 so- 

Maurizio Gu 

do as concede, fala em itali- 
ano, traduzido para o inglês 

ora. Não que 
entenda à lingua, mas, 

esculpa de que as- 
sim se expressa melhor, faz o 
interlocutor se lembrar que 
ele comanda o renascimento 
do estilo italiano desde que 
assumiu a marca, em 2015. 

Suas TOUpas é avessó 
lamo barroco atrelado 
ência católica, além de carre- 
gar sexualidade nos peitos, 

retroceder ao que era antes da 
da 

sperou, porque o mundo 
da para a frente eas pes- 

s0as mudaram, não porque a 
moda ou a política decidiram 
que mudariam”, diz Michele, 
em entrevista a este repórier. 

Esse estilista romano que 
talvez seja o diretor criati- 
vo mais incensado da indús- 
tria é visto, Com razão, mais 
como um artesão do tempo 
do que um costureiro de coi- 

esse lugar de 
liberdade é 
aruinr. E Samir 

é uma palavra 
tão forte que 
não poderia ser 
expressa em um 
desfile, é mais 
uma passeata 

Alessandro 

Michela 

diretor criativo 

da Gucci 

produção cultural humana, 
que estuda e exibe em cada 
uma de suas coleções, Miche- 
le acredita que “assim como 
a música, O cinema, as artes 
visuais e a literatura, à moda 

ra, naruá, navida”. “Não hã ou- 
tro metodo para mim. O que 
faço é à reprodução da vida 

Por isso, prefere não 
tar seu tempo cronometra- 
do e uma lasca do império de 

u 
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US 16,6 bilhões da marca do 

grupo Kering, também dono 
de Saint Laurent e Bottega Ve- 

pagando vúrias apresen- 
MD E ta 

tos partic s nos quais po- 
de pousar sua mão dourada. 
Hã três anos, levou a Xan- 

gai a mostra “O Artista Estã 
'resente” com curadoria de 
Maurizio Cattelan, artista com 

Michele desenvolveu 

pia nó mundo deho 
As obras refletiam sob 

valor da imitação como Fi 
ma de arte, num momento em 
que a própria Gucci enfrenta- 
va acusações de ter copiado, 
num desfile em 2017, 0 mode- 
lo de uma jaqueta do alfaiate 
nova-lorquino Dapper Dan. 

a: [IJ TI gs. Liz E 
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O resultado da votação do 

nome de André Mendonça 
para o Supremo Tribunal 
Federal no plenário do Se- 
nado é considerado impre- 

visivel tanto para apoiado- 
res quando para os oposi- 
tores da candidatura dele 
acorte, 

voos Em uma última contabi- 
lidade, revelada no jantar que 
ofereceram emapolo ao exc-ad- 
vogado-peral da Umão, parla- 
mentares da bancada evangé- 
lica diziam que ele temo voto 
de 43 do total de & senadores 
—pu apenas dois a mais do 
que o minimo necessário para 
teraindicação sacramentada, 

EM ALERTA Os lideres religio- 
sos seguem, portanto, mobi- 
lizados pará tentar angariar 
mais votos, garantindo uma 
aprovação pormargem segura, 

SOMA Já os senadores de op 

sição ao presidente Jair Robeo- 
naro, que indicou Mendonça 
para a corte, contabilizam 49 
votos contrários a ele. 

SOMA2 A situação é conside- 
rada indefinida já que não é in- 
comum uma virada de gran- 
de número de votos até mes- 
mo minutos antes do placar. 

PRIMEIRA PEDRA Ánies de ir 

a plenário, no entanto, Men- 
donça precisa ser sabatinado 
na CCJ (Comissão de Consti- 
tuição é Justiça) do Senado. 

DATA CERTA O presidente do 
colegiado, Davi Alcolumbre, 
até agora resistiu em marcar 
uma data para que ela ocorra, 
Nesta semana, no entanto, já 
sinalizou que deve finalmen- 
te apendar o debate. 

ROTEIRO À Secretária de Turis- 
mo e Viagens de SP anuncia- 
rá nesta quarta (24) 0 primei- 
ro Mapa da Diversidade dos 
destinos paulistas. O guia irá 
apresentar a0 público 59 lo- 
cais classificados como amiga- 
veis e inchasivos, com atrações 
pensadas para viajantes ido- 
sos, alrodesceridentes, LGRT- 
OIA+, pessoas com deficiência 
e comunidades tradicionais. 

ROTEMRO 2 À iniciativa busca 
dar visibilidade às boas prá- 
ticas e fomentar a adesão de 
novos municipios. No litoral, 
Ihabela se destaca pela aces- 
sibilidade, A cidade de Atihaia, 
por sua vez, tem uma pousa- 
da pensada para atender o pú- 
blico LGETQIA-. 

BOLA O Museu do Futebol, 
em SE fará uma reformula- 
cão e atualização de sua ex- 
posição principal, A institu- 
ição convidou o ex-jogador 
Rai, a escritora Milly Lacom- 
be e o poeta Sergio Vaz para 
compor um comité curatori- 
alcoordenado pelo jornalista 
Marcelo Duarte, O grupo con- 
tribuirá com ideias parao pro- 
jeto que deve trazer mais des- 
taque pars o futebol feminino 
edevárzea, 

VERDE O Livres, movimento 
político em defesa do libera- 
lismo, elaborou nota contrá- 
ria à aprovação do PL que es- 
tabelece redução de tributos 
para produtos adequados à 
economia verde de babe car 
bono, de autoria do deputa- 
do Jaime Martins (PSD-MG). 

VERDE 2 O documento reco- 
menda arecuperação do proje- 
to de Marcelo Ramos (PL-AM), 
que cria o Mercado Brasileiro 
de Redução de Emissões. O tex- 
to estava previsto para ser vo- 
tado durante à COP>6, mas foi 
barrado pelo governo. 

A senadora 
Simone 
Tebet (MDEB- 
MS) EE 
participou do 
lançamento 
do livro 
“Princesas de 
Maquiavel; 
Por Mais 

Mulheres 
na Política”, 
organizado 
por Juliana 
Fratini, na 
Livraria 
Cultura, em 
São Paulo. 
A senadora 
Mara Gabrilli 
(PSDB-SP) e 
a presidente 
do PC do 
E evice- 
governadora 
de Pernam- 
buco, Lucia- 
na Santos FÃ, 
também 
compare- 
ceram ao 
evento, 
realizado 
na semana 
passada. 
A deputada 
e presidente 
do Podemos, 
Renata 

Abreu (SP) 
EI, esteve lã 

Fotes Brura Guesa Drulgação 

PORTA ABERTA Como avanço 
da vacinação contra a Covid 
em São Paulo, a partir des de 
dezembro o Sesc-SP deixará 
de exigir agendamento para 
silas dd LP Lo Hs E pari io 

uso de biblhotucas e áreas de 
convivência, Para entrar as 

pessoas precisarão apresen- 
tar comprovante de duas do- 
ses ou dose única da vacina, 

CONVERSA O ministro da Eco- 
nomia, Paulo Guedes, partici- 
pará de um debate nesta quar- 
ta (24) com os ex-ministros da 
Indústria e Comércio Doro- 
thea Werneck e Luiz Fernan- 
do Furlane com Rafael Chang, 
presidente da Tovota. Orgam- 
zado pelo Movimento Brasil 
Competitivo, O evento reurará 
empresários e ocorre na sede 
da CNI (Confederação Nacho 
nal da Indústria), em Brasília. 

E ciência O Instituto Butan- 
tan, à Fapesp (Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado 
le São Paulo) ca farmacêutica 
GSK renovaram por mais cin- 
co anos o projeto de parceria 
público-privada Trust in Sci- 
ence, que destinará R$ 15 mi- 
lhões à pesquisa cientifica 

DEBATE A Loft, startup de 
compra e venda de aparta- 
mentos, se reúne nesta quin- 
ta (26) com lideranças do Nu- 
bank, iFood da 99 para deba- 
ter diversidade e inclusão em 
empresas. A ideia é falar sobre 
como pessoas negras podem 
ter suas carreiras desenvol- 
vidas em startups. À reunião 
toi idealizada pelo comité de 
funcionários negros da Loft. 

com Lígia Mesquita, Victoria Azevedo, Blanka Vieira e Manoella Smith 

Langue 

da Gueci 

Continuação do pág. €1 
Numa sacada de mestre, à es 
tilista convidou depois o de- 
signer lendário do Harlem 
para criarem juntos propos- 
tas de roupas, desta vez, cre- 
ditadas, que viraram um su- 
cesso retumbante e puseram 
Dan novamente nomapa dos 
fashionistas mundialmente. 
Logo no início da pande- 

mia, à marca resolveu criar 
o próprio festival de cinema, 
o GueciFest e convidou cine- 
astas do calibre de Gus Van 
Sant para, em vez do desf- 
le, mostrar suas roupas em 
pequenos curtas-metragens, 
Convidou ainda designers 
em ascersão para dividir a ri- 
balta e, assim, ter o próprio 
calendário de lançamentos, 
A ideia perdurou até este 

mês, quando a Guoci anunci- 
oo retorno para as passare- 
las de Milão, numa retomada 
da semana de moda local que 
jásentia o haque de não ter a 
grife que costuma abrir sua 
maratona de apresentações. 
Averdade é que, hoje, ter o 

selo do universo de Alessan- 
dro Michele colado em mú- 
sicas, hlmes e material visual 
eleva o produto aum patamar 
de arte e amplifica a audiência 
O pop agradece, Harry Styles, 
por exemplo, foi de idolo te- 
en a simbolo sexual da nova 
geração quando aderiu ao lo- 
ok Gucci em suas aparições e 
na identidade de seus clipes. 
Quando apareceu na capa 

da Vogue americana em de- 
zembro do ano passado, traja- 
do com vestido Gucci, pós no 
balaio das redes sociais a dis- 
cussão da quebra da divisão 
de gêneros proposta por Mi- 
chele em seus desfiles e repro- 
duzida por seus concorrentes. 
No Brasil, a marca chamou 

artistas para vestirem suas pe- 
ças e coOmeEmorarem os cem 
anos da grife. Entre eles, es- 
tava Majur, artista não biná- 
ria que traduz toda a diver 
sidade implicada mos cortes 
precisos do diretor criativo, 

O último desfile, no início 
do mês é primeiro a ceunii 
plateia, traduziu esse legado 
comportamental alinhavado 
por ele nos últimos anos, Em 
plena Holhwood Boulevard, 
numa Los Angeles luminada 
pelos letreiros de neon, de- 
zenas de modelos sairam em 
marcha ebindo o que o desig- 
ner chamou de “Love Parade”, 
algo como “passeata do amor”. 

Inspirado no glamour holhy- 
woodiano do passado, o esti- 
lista fundiu bolinhas de pom- 
poarismo, lingerie erótica e 
estetica queer ao imaginário 
do faroeste americano, do pla- 
mour carregado de paetes dos 
tapetes vermelhos à miscelá- 
nea gráfica que compõe sua 
trajetória desde que ele der- 
xou à divisão de acessórios 
da marca para a comandar 
“Recentemente, estive per- 

sando sobre como a Gucci es- 

tá conectada a esse mundo do 
cinema, enquanto tartas mar 

cas olham para a monarquia, 
a aristocracia e esse mundo 
burpués de perfil jet setter”, 
alfineta Michele, "Depois do 
lockdown, todo esse momen- 
to que passamos, eu quis dar 
um recomeço para a moda” 

Ele afirma não ser possível 
definir ainda como a pande- 
mia afetou, ou se afetara, à 
forma como enxerga o mun- 
do e conduz sua tesoura, por 
que ainda tudo é recente e “só 
vamos perceber essas mudan- 
ças com o passar dos anos, 
Observa, no entanto, que"a 

possibilidade da morte certa- 
mente nos aproximou da li- 
nha entre vida e morte” “Não 
posso fazer nada mais do que 
viver. Esse trabalho é também 
sobreo medo de morrer, o que 
nos torna humanos é nos apro- 
xima dos animais” eleafirma. 

Por isso, o espetáculo pro- 
posto por elenesta nova cole- 
cão, que chega emabrilao pa- 
is, tema ver com o desejo, “e 
o desejo, vocêsabe, é erótico”. 
“Moda é sobre transformar 

desejo em roupas. Esse des- 
hle é uma forma de abraçar 
o grande retorno, fazer às 
pessoas voltarem ás ruas, pará 
esse lugar de liberdade camor, 
E amor é uma palavra tão forte 
que não poderia ser expressa 
emum desfile, ele émaisuma 
passeata”, diz, relacionando 
o seu ofício à uma expressão 
puramente animalesca, 

Tão animal quanto à pas- 
tança que clientes pelo mun- 
do fazem para deter um pe- 
daço dessa nova cása Gue- 
ci, que está mais para man- 
são, como a temporária 
que montou neste mês em São 
Paulo com vestidos exclusi- 
vos que partem de R$ so mil 
e podem chegar a R$ 400 mil. 
No rap "Gueci Gang, o mip- 

per Lil Pump traduziu o de- 
sejo por uma peça cantando 
o termo que batiza a música, 
tocada nas lojas da marca co 
mo trilha sonora, Das deze- 
nas de milhares de vezes em 
que o nome aparece em taxas 
musicais, em nenhuma delas 
a marca pagou um centavo. 
Nem abriu a carteira para à 
filme que coroa sua história. 
“Não tive nada à ver com 0 

filme, a não ser o fato de ter 
mos aberto 05 arquivos para 
a pesquisa. Mas acho interes- 
sante como uma marca pode 
ser tão popular ao ponto de li 
derar umroteiro de filme” de- 
sena entrevista realizada após 
o desfile em Los Angeles, dan- 
do como encerrado o assunto 
sobre o longa lançado agora. 
Michele emenda com uma 

expressão para entender suas 
roupas, o momento da moda 
e o que desejam seus devotos 
que, assim como Lady Gaga Faz 
no filme, rezam “em nome do 
pai, do filho e da casa Gucci” 
“Apora, já podemos ir à festa” 
Leia mais na pág. C4 

Looks da Gueci, sobo 
comando criativo de 
Alessandro Michele retos Dwulgação 
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Lady Gaga diz que sua personagem em 
Casa Gucci amava herdeiro assassinado 
Filme de Ridley Scott recria relacionamento de Patrizia Reggiani e Maurizio Gucci, diretor da grife 

Leonardo Sanchez 

são pauLo “Pai, filho e casa 
Gucci”, diz Lady Gaga, do fha- 
zer o sinal da cruz, numa ce- 
na exibida já no trailer de 
“Casa Gucci”, sintetizando o 
ensamento das figuras que 
gibitam o filme, Para elas, a 
grife italiana não é só uma 
marca —é um estilo devida, 
uma instituição, vista por 
aqueles personagens como 
algo acima dos homens e de 
sua efêmera passagem pe- 
la Terra. Pessoas morrem; 
os legados que deixam, não. 
E é justamente uma mor 

te que impulsiona a tra- 
ma do novo filme de Ridley 
Scott, que chega aos cinemas 
agora. "Casa Gucci narra o 
conto de fadas transforma- 
do em terror que envolve o 
casamento da plebela Patri- 
za Reggiani com o ex-dire- 
tor da grife, Maurizio Guoct 
Numa trama que fala so- 

bre sede de poder, ambição, 
traição e luxo, muito luxo, 

vemos o que levou Patrizia 
à encomendar O assassina- 
to do antigo marido —e isso 
não é spoiler, é história ve- 
ridica, levada às telas cinco 
anos após a italiana deixas 
sua “estadia na Vittore”, co- 
[mir ela hs relere A Lts TU Fioh 

risão San Vittore, em Milão. 
Na pele da femme fatale, 

Lady Gaga faz sua segunda 
incursão num filme com arm 
bições de Oscar, No passa- 
do, ela foi indicada à esta- 
tueta de melhor atriz por 
“Nasce uma Estrela”, mas 
acabou levando apenas o 
prêmio de canção original. 
Agora, se as apostas se con- 
cretizarem, ela deve ter uma 
segunda chance na categoria. 

Para assumir o papel em 
“Casa Gueci', avoz de hits co- 
mo “Bad Romance” e “Rain 
on Me" diz que escolheu uma 
“abordagem jornalística” pa- 
ra a personagem. Ela quis 
hor mar uma opinião própria 
sobre aquela figura, vascu- 
lhar cada canto de sua vi- 

da, sem se deixar levar pelo 
simples rótulo de homicida. 

“Eu passei muito tempo len- 
do sobre a Patrizia Regyia- 
ni, vendo entrevistas que ela 
deu, mas eu tentei não ler ou 
ver qualquer coisa que tives- 
se uma opinião muito for 
te sobre ela, porque queria 
criar uma própria”, conta 
Gaga, em entrevista coletiva, 
“Eu acredito que ela re- 

almente amou o Maurizio, 
mas ela amava também o 
que ele significava, a manei- 
ra como ele a fazia se sen- 
tir empoderada nos negóci- 
os da Familia. E. quando isso 
fi tirado dela, ela reagiu de 
uma maneira que à maio- 
ria das mulheres não teagi- 
ria — afinal, a maioria de nós 
não mata seus maridos. 

As supostas segundas inten- 
ções de Patrizia motivam uma 
briga entre Maurizio e seu 
pal ros primeiros instantes 
de “Casa Gueci”, Ela só quer 
seu dinheiro, alerta ele, evo- 
ando o que o próprio púlli- 
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À cantora e atriz Lady Gaga como Patrizia Reggiani em cena do filme 'Casa Gueci! dirigido por Ridley Scott riigoção 

co pensa. Mas a protagonista 
deixa claro que não é bem as- 
sim, seja ao seduzir um Mau- 
rizio totalmente vestido para 
dentro de uma banheira ou 
ao fazer amor com ele sobre 
a escrivaninha do escritório 

Mas esse amor todo, como 
hoje sabemos, acabou mal. 
Principalmente para Mauri- 
zio, que nas telas é vivido por 
Adam Drrver, ator que foi bas- 
tante celebrado este ano, com 
“0 Ultimo Duelo" também de 
Ridley Scott, lançado no mês 
passado, e “Annette”, que che- 
ga do streaming nestá semana. 
Segundo ele, há uma pres- 

são à mais em trabalhar em 
“Casa Gucci”, já que o filme 
lida com personagens reais 
—e, mais especificamente, 
com uma trágica lembrança 
ainda mato recente, já que 
o assassinato do herdeiro da 
grife italiana ocorreu em 1995 

Driver diz que, para com- 
por O personagem, leu o li- 
vro que deu origem ao lon- 
pa —“ Casa Gueci: Uma His- 

tória de Glamour, Cobiça, 
Loucura e Morte, de Sara 
Gasy Forden— e tentou des- 
considerar não só suas opini- 
des pessoais sobre a família 
Gucci, mas também a pres- 
são de ser fel à realidade, 
“E a maneira como o Ridley 
[Scott filma é persada nks- 
so, é pensada para que tudo o 
que fazemos em cena pareça 
espontâneo” afirma o ator. 
O que não tem nada de es- 

pontâneo, no entanto, são os 
cenários pomposos e os figu- 
rinos elegantes do filme, que 
criam uma estética camp. O 
colorido salta a0s olhos do es- 
pectador, enquanto um desfile 
de acessórios de couro acom- 
panha os atores em fórmato 
de bolsas, sapatos e jaquetas. 
Não são apenas Gaga e 

Driver que os vestem. “Casa 
Guccê tem no elenco coadju- 
vante nomes de peso, como 
os cscarizados Al Pacino, Ja- 

red Leto e Jeremy Irons, e Sal: 
ma Hayek, indicada ao Oscar; 
Eles vivem outros Guccis pela, 
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uma espécie de vidente que 
se alia a Patrizia em sua bus- 
ca desentreada por controle, 
Os coadjuvantes todos, ali- 

às, são costurados à tráma 
de torma bastante aletada e 
caricata. já os personagens 
de Gaga e Driver inicialmen- 
te distantes dos negócios da 
familia, começam o longa 
contidos, mas vão lentamente 
se rendendo à mesma excen- 
tricidade conforme ganham 
terreno dentro da empresa. 
Para vestir essa caricatu- 

ra, Gaga conta que passou 
nove meses treinando à so- 
taque italiano —o filme é 
falado num Inglês macarrô- 
nico, apesar de estar suben- 
tendido que aqueles prrsona- 
gens, na vida real, se comu- 
nicavam em italiano mesmo, 
Além disso, Stefani Ger- 

manotta, nome verídico da- 
do à cantora por sua familia 
italo-americana, ficou um 
ano e meio na personagem 
—tudo para conseguir assi- 
milar a relação intima e pas- 
sional que Paítrizia Reggiani 
manteve não com seu mari- 
do, mas com a própria grife. 

"A Guco, para a Patriga, era 
um modo de sobreviver Era 
uma oportunidade de ser im- 
portante de uma maneira co- 
mo ela munca tinha sido. Ela 
tinha o sonho de ter uma vida 
melhor, e à Gucci representa- 
va esse sonho. Ela não era sim- 
plesa Pete inieresae dra o Ep ke 

tunista, sabe? diz a cantora. 

Longa é pura diversão, apesar dos sotaques ridículos do elenco 
Casa Guel 
dede de 

Produção: EUA, Canadá 2071 
Direção: Ribley Scott. Corr Lady 
Gaga, diam Driver jared Leto 
Jeremy Irons, Al Pano e Salma 
Hayek. Estreja resta quinta (25) 

Teté Ribeiro 

Emeio ridiculo quando um fil- 
me de Hollywood que se pas- 
sa em um pais de lingua não 
inglesa opta por atores ame- 
ricanos ou ingleses e, em vez 
de o elenco aprender a lingua 
do lugar ou falar inglês nor 
malmente, adota uma tercei- 
ra via, O mglês com sotaque. 

É isso O que acontece em 
“Casa Gucci”, que tem os ame- 
ricanos Lady Gaga, Adam Dri- 
ver, Al Pacino, Jared Leto, o bri- 
tânico Jeremy Irons e a mexi 
cana Salma Hayek no elenco. 

Mas, uma vez que a estra- 
nheza do sotaque dos atores 
deixa de ser novidade, aquele 
jeito de falar meio surreal aca- 
bacontribundo para amanei- 
ra algo burlesca que parece ter 
sido aopção do diretor Ridley 
Scott, de “Perdido em Marte”, 
“Gladiador” e “Thelma e Loui- 
se”, para contar essa história. 
Asaga da familia Gucoi é um 

dramalhão e a maioria das 
pessoas sabe como a histó- 
riavai acabar, mas é impossi- 

vel não se divertir assistindo, 
A direção de arte é marcante 
nesse filme. Os cenários são 
lindos, os figurinos, impetá- 
veis, a trilha súnora, adorável. 

Os diálogos é que deixam a 
desejar. As frases são algo sim 
plórias, não têm sutileza algu- 
ma nas CONVErsas, 05 perso- 
nagens dizem exatamente o 
que qualquer pessoa diria se 
tivesse aquela intenção. 
Dutra coisa complicada de 

usar elenco majoritariamen- 
te americano eo tabu de mos- 
trar osseios. Em “Casa Gucci” 
só hã uma cena de sexo, que 
existe para provar que amor 
do casal central é de verda- 
de, pelo menos no começo. 

E lã está Lady Gaga, vestida. 
O longa coleciona elogios 

desde que fez uma premiére 
inaugural em Londres, duas 
semanas atrás. O hlme, aliás, 
vem provocando tremeliques 
entreos devotos da cantora La- 
dv Gaga ha mento mais tempa, 

Primeiro, quando ela foi es- 
colhida para o pape, em 2019. 
Depois, quando surgiram as 
primeiras imagens dela de ca- 
belo escuro e esculpido com 
laquê, no papel de Patrizia 
Reppiani, ou Patricia Gucci, 
como a personagem real pre- 
fere desde que se casou como 
herdeiro damarca, Maurizio. 
O filme começa antes do ca- 

samento, quando Patriia tra- 

balhava cúmo contadora na fr 
ma do padrasto. Ela conhece 
Maurteo, papel de Adam Dr- 
ver estudante timido, herdeiro 
da grife, cuidadana época pelo 
pai. Rodolfo, vivido por Jeremy 
roms, um tipo arrogante e so- 
litário, eseu tio, Aldo, papel de 
Al Pacino, grépárioe fanfarrão. 
Maurizio não se interessa 

pelosnegócios, mas Patrizk, 
sim. E como. Ela consegue erm- 
butir sua ambição no marido. 
Por iniciativa dela, o ca- 

sal se aprévima de Aldo, que 
bota Maurizio em um carpo 
executivo. Aldo tem uma grar- 
de tristeza na vida. Seu filho, 
Paolo, vivido por um irreco- 
nhecivel Jared Leto, é um bu- 

fão que cré ter um talentonão 
reconhecido como estilista. 
Alem de modificado por 

próteses e uma careca posti- 
ça, Jared Leto leva às últimas 
consequências o modo italia- 
nado de falar inglês, Elemeio 
canta meio recita suas falas. 
A aproximação com o pri- 

mo e a produção da coleção 
criada por ele fazem parte 
de um plano de Patrizia e 
Maurizio de tomar o controle 
da empresa. Mas, quando per 
de o controle sobre seu mari- 
do, que se transforma em um 
milionário cheio de idiossin- 
crasias, Patrizia perde, tam- 
bém, o que parecia ser osenti- 
do de sua vida. Ou algo assim. 
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Vaias que ouvino 
Rock in Rio eram 
racismo, afirma 
Carlinhos Brown 
Duas décadas depois dos insultos, 
músico diz que gostaria de fazer novo 
show no festival carioca ano que vem 

Jairo Malta 

são pauLO “Nada me atinge”, 
frase dita aos berros por 
Carlinhos Brown, marcou 
o Rock in Rio de 2001. Ves- 
tindo um cocar, o músico 
reágia a vaias e garrafadas 
da plateia. Brown abria 0 
dia de apresentações dedi- 
cadas ao metal. Após duas 
décadas do episódio, o mu- 
sico de 59 anos enxerga ho- 
je, naquelas vaias, um “dos 
primeiros cancelamentos” 
“Precisamos de tempo para 

gl SErvar LL RS Ui Li ER 

E o cancelamento talvez seja 
asintese [daquele episódio!, 
E dentro do pic, Tese 
tem tudo, Tem racismo, pre- 
conceito contra o gênéro, con- 
traa música” afirma o cantor. 

“Eu era um artista muito 
mais frágil naquele momen- 
to, com expectativas gigantes 
jogadas naquele momento, 
eu já estava com música es- 
tourada” acrescenta “Mas eu 
era frágil com inocências an- 
e dagistas. Me vestia como 
indio, eu no queria mevestir 
como o cara do rock n'roll” 

Broum cré que essa provo- 
cação foi feita, na época, pe- 
lo empresário e dono do tes- 
Hival, Roberto Medina, que o 
escalou para se apresentar no 
mesmo dia de bandas de rock 
mais pesado, como o Guns 
Nº Roses. Hoje, É o músico 
quem faz aprovocação —quer 
voltar aos palcos do festival. 
“Queria fazer um convite, que- 
ro fazer aquele show de novo” 
Erown afirma que a música 

perdérica, como o bunk, car 
rega aquele mesmo precon- 
cisto vivido pH ele, Pagu 

Lam bér nen aires af FENINAS 

“O nosso funk precisou de um 

nelogismo para ser aceito. 
Porque, na verdade, é a ma- 
cumba que se eletronizou. 
Quando olho o funk, eu ve- 
jo o candomblé eletrônico” 
Quando se trata de dar au- 

la sobre música, Brown se 
empolga. O músico é ápre- 
sentador participa da série 
“Criatividade Tropical: Abre 
às Portas para o Gueto”, fei- 
tá pela marca de cerveja 
Devassa e distribuida gra- 
tuitamente pelo Globoplay. 
A produção aborda o processo O músico Carlinhos Brown trstagearsfcanirbasheoam 
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criativo da música produzida 
nas periferias do pais, 
“Minha responsabilidade 

é replicar o passado a partir 
da música, Nossa criativida- 
de tem mais beleza, é mais 
comunicativa para as favelas 
do que a dor” afirma o cantor, 
Este ano também marca os 

3º anos da criação do Tim- 
balada, banda de samba -[ep- 
gae criada por Brown em igga 
que revolucionou à música 
brasileira —e influencia hoje 
artistas nacionais e interna- 
cionais, de Anitta à Beyonce. 

"Eu sonhei e disse “preci- 
so fazer isso. Fui chamando 
meninos iniciantes para pas- 
LTr titia pi MLICA LLC PRM) ha- 

via, Imagina como foi juntar 
cem músicos” conta o artista. 

Brown, naquele contexto, 

também foi o criador da ba- 
curinha —repinique de oi- 
to polegadas tocado com du- 
as baquetas de mylon—, um 
dos instrumentos básicos 
do pagode baiano, ritmo que 
hoje ocupa o espaço do main- 
stream que já foi do axé. 
Segundo Brown, Essa nova 

musicalidade renovou a mú- 
sica brasileira. “Essa experi- 
ência terminou trazendo um 
adendo maravilhoso —queeu 
chamo de inovação do samba, 
travestido com o núme de pa- 
pode”, diz o músico, "O samba 
sé renova todo dia nesse pads” 
O cantor que já foi indica- 

do do Úscar é costuma mar 

car presença no time de ju- 
rados brasileiros da Acade- 
mia que concede o prêmio 
hollywoodiano diz que os 
produtores nacionais não 
precisam se sentir rebaixados 
pela ausência na premiação. 
“Comtodo o respeito à Aca- 

demia, quem disse que o Bra- 
sil precisa de uma chancela 
internacional para se sentir 
bom? Somos bons. Respeita- 
mos o prémio, mas ele não é a 
hnalização total. Nosso pon- 
tofinale criar e ser criativos” 

E 
* pa Eb 

A Pinacoteca de São Paulo comemora o início 
das obras da Pinacoteca Contemporânea, 
Um novo espaço de arte e cultura que os 
brasileiros ganharão em 2022. 

Pina 
CONTEHPORAMEA 

PINACOTECA 

DE SÃO PAULO 
SÃO| ULO 
GOVERNO DO ESTADO 
I Smcrádosa de Colbará a Esorrrtas Uriaea 

Confira mais 

informações 

sQui: 
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Grammy promete coroar Olivia Rodrigo em 2022 
Revelação do pop concorre às principais categorias ao lado de Billie Eilish, H.E.R, Lil Nas X e do pianista Jon Batiste 

Henrique Artuni 

O anúncio dos mdicados pa- 
tão Grammy do ano que vem, 
maior premiação da indústria 
musical, pós alguns dos no- 
mes mais celebrados e comen- 
tados de 207 na disputa pe- 
las estatuetas que serão entre- 
gues emgide janeiro, no Sia- 
ples Center, em Los Angeles 

Acomeçar pelas revelações, 
Olivia Rodrigo — que vem con- 

quistando fama estrondosa 
de sde o início de 2021, atingiu 
número um na Bilhoard Hot 
120 € já é cotada como uma 
herdeira de Taylor Swift— 
chega como a provável que- 
ridinha, e é a única que está 
nas quatro principais catego- 
rias. Seu bombástico “Sour” 

concorre a melhor álbum do 
ano e sua “Drivers License”, 
aos troféus de canção e gra- 
vação. Já não bastasse a apro- 
vação enorme do público, as 
apostas são de que esta será 
a coroação de seu SUCEsso, 
O pianista Jon Batiste, ro en- 

tanto, foi quem surpreendeu, 
com a maior soma de indica- 
ções, ndo todo. Seu trabalho 
mais conhecido, a trilha so- 
nora da animação “Soul”, já 
ganhou um Globo de Ouro é 
também concorre aqui. Mas 
o destaque para seu trabalho 
também figura na disputa pelo 
melhor ilbum, com We Are”, 
pela gravação do ano, com 
“Freedom”, além de estar na 
corrida por estatuetas de REB. 
O gramofone mais presti- 

giado é disputado ainda por 
“Love for Sale”, parceria de La- 

| 

dj | E, 

NA 
1 

dy Gaga com o veterano Tony 
Bennett, “Happier than Ever”, 
uma Bile Eilish com toques 
de bossa nova, “Back of My 
Mind”, da queridinha H.E.R 
— que desbancou Beyonce, 
Taylor Swift, Dua Lipa e Post 
Malone levando a melhor can- 

cãoneste ano= “Planet Her”, 
de Doja Cat, e o colorido e re- 
belde “Montero” de Li Nas X 

Este último, que chamou a 
atenção desde o início do ano 
quando rebelou para o diabo 
num clipe e celebrou a comu- 
nidade LGRTOLA+, também te 
ve a ousadia reconhecida nas 
indicações para melhor cli- 
pe, canção, gravação emelhor 
pertormance de rap melódico. 

justin Bieber também dis- 
puta as estatuetas principais, 
além de melhor performance 
pope B&B, categoria,no entar 

to, em que tem poucas chan- 
ces. Seu disco “Justice”, em que 
declara o amor à mulher, mas 
em que também searrisca ao 
se apropriar do discurso de 
Martin Luther King, teve uma 
recepção morna. Ao todo, Bi- 
eber concorre à oito prêmios, 
assim como Doja Cate HER. 
Outro que teve recepção en- 

tica bem abaixo do espera: 
do foi Kanye West com o dis- 
LH LjLHe leva “nome da NIE, 

“Donda” É o primeiro álbum 
do rapper depois de sua se- 
paração de Kim Kardashi- 
an, do apoio declarado a Do- 
nal Trump e de sua fracassa- 
da candidatura à Casa Bran- 
ca. Rendeu a indicação de dl- 
bum do ano e melhor álbum 
de rap. Ele também dispota 
o troféu de melhor música 
de Trap e performance de rap 

Bi 

O planista Jon 

Batiste surpregn- 

deu com à mar 
quantidade de 
Indicações, 11 do 

todo. Entre elas, 

a de bum do 

ano por We área 

E gravação doano 

por Freedom 

Doja Cat, HER 

e Justin Bleber 

empataram Em 

segundo lugar na 
quantidade de 

indicações, apesar 

de o trabalho do 

canadense tor 

sido mal recebido 

Olivia Rodrigo 

concorre à todos 

às prêmios pein: 

Dpeis, de álbum, 

Cinção, gravação E 

revelação do ano 

Brasilestã fora 

dos holofotes, 

com Eliane Elias 

concorrendo a0 

melhor álbum 

de jazz latino é 

Anitta e Ludmila 

com faixas de 

disco que concorre 

entre os melhores 

de eletrônica 

melódico por parcerias com 
Jay-Z, The Weeknd e Lil Baby. 

Entre as revelações, ainda 
que a vitória de Rodrigo seja 
quase certa, Finneas — como 
se batiza artisticamente Fin- 
neas O Connell— vale desta- 
que por não ser tão surpreen- 
dente assim. Na verdade, ape- 
sar da indicação pelo trabalho 
solo, ele também soma outms 
trésindicações como colabo- 
racer da drmmã, Billic Eilish, 

O Brasil também está mpre- 
sentado, mas bem mais dis- 
tante dos holofotes, De um la- 
do, a pianista paulistana Elia- 
ne Elias concorre ao melhor 
álbum de jazz latino por “Mir 
ror Mirror , em parceria com 
Chick Corea é Chucho Valdes. 
Do outro, o disco “Music Is 
The Weapon (Reloaded), do 
grupo Major Lazer, concorre 

ao melhor álbum de dance e 
eletrônica e tem duas faixas 
com participações de hrasi- 
leiros —“Pra Te Machucar”, 
com Ludmila, a banda baia- 
na ATTOBXXA e o rapper Su- 
ku Ward, e “Rave de Favela” 
com MC Lan, Anitta e Beam, 

E, depois de laureár em 2021 
Beyoncé como a artista mu- 
her com mais gramofones 
da história —28 ao todo 
prémio deixou de fora do pa 

reo de 2024 não só a diva pop 
Como cHICTAS vencedol Ri) ta- 

mosas, entre elos Lana Del 
Rey —que lançou dois álbuns 
neste ano, “Blue Banisters” E 

“Chemtrails Over The Coun- 
try Chub— Miley Cyruse Lor- 
de —cujo recente “Solar Po- 
wer” enveredou pela vida ru- 
ral. Aver como as honras serão 
partilhadas no ano que vem. 

Da esquerda para a direita, os artistas Olivia Rodrigo, Billie Eilish, Doja Cat, Justin Bieber e LilNas X, principais nomes indicados no Grammy 2022 mara Assusaia Andrew Mot Maniacs s Eleulgação 

Robert Plant, do Led Zeppelin, vai ao country em 'Raise the Roof 
Ivan Fimott 

são pauto À improvável du- 
pla formada por Robert Plant, 
ex-vocalista do Led Zeppe- 
lin, ea cantora de blueprass e 
country Alison Krauss volta à 
render frutos. Eles lançaram 
“Raise the Roof”, seu segundo 
album colaborativo, seguindo 
a trilha já aberta pelo primei- 
ro em 2007, “Raising Sand”. 

“Ruise the Roof” foi prava- 
do no mesmo local, Nashyil- 
le, como mesmo produtor, 7 
Bone Rurmett, é com a mes 
ma receita, Canções delica- 
das, climáticas, com instru- 
Mentos mais ACusticos e vo- 
cais que se completam, ape- 
sar do aparente oceano de dis- 
tância entre a coleção de dis- 
cos que cada um tem emcasa, 
“Não acho que trabalha- 

mos com gêneros diferentes”, 
diz Plant a este repórter “No 
fim das contas não é sobre 
gêneros porque isso saiu de 
dentro de nós. Estamos apenas 
pondo nossos olhares e trans- 
formando às canções para 
o jeito que gostamos, não 
importa de onde elas vêm. 

“A música inglesa sempre 
influenciou a americana e vi- 
ce-versa, é co ntinua sendo as- 
sim”, arcemata Krauss, presen- 
te na mesma teleconferen- 
cia “Agui estamos juntos em 
Nashyille, finalmente juntos. 

Ocountry de salão está pre- 
sente em “Cant Let Go”, em 
quanto um folk mais contem- 
plativo dá as caras em “Don't 
Bother Me”. A única inédita é 
“High and Lonesome”, uma 
colaboração assinada por 
Plante pelo produtor Burnett. 

“Se tivéssemos mais tem- 
po, poderiamos fazer muito 
mais, Mas eu tinha um pro- 
blema como tempo, em voltar 
para Londres” afuma Plant, 

Ele se refere ao fato de o dis- 
oO LET sido NIE avado em dezerm 

brodezorg e fevereiro descão 
e interrompido pela pande- 
mia, “Foram cinco semanas 
no total?” ele se pergunta, 
“Nós não sabemos! Nús não 
sabemos! Nós estamos como 
os Ramones [caântarola|, “we 
don't know, we don't know” 

Teria ele pensado em can- 
ar algo dos Ramones? “Sim, 
é algo que faço para praticar 
sozinho no chuveiro, aque- 
lesentimento dos Ramones” 

Alison Krauss repõe a con- 
versa nos trilhos. “O disco 
não estava terminado. Ainda 
havia overdubs [instrumen- 
tos ou vozes adicionados de- 
pois, como um solo, a serem 
feitos. Robert fez em Londres 
e eu aqui, e depois mixamos” 
Apesar das semelhanças, 

os artistas não veem “Raise 
the Roof” como uma reles con- 
tinuação de “Raising Sand”. Robert Plant e Alison Krauss, que lançam disco juntos Diveigaçãe 

“E muito tempo [14 anos] 
para dizermos que é uma 
continuação daquele álbum, 
ou um retorno da dupla”, diz 
Plant, “Apenas encontramos 
tempo para apostar € ver se 
tinhamos ainda algum tipo 
de fogo para esse trabalho. 
Obviamente são outros tem- 
pos, mas música é infinita e 
ha tantos pedaços de música 
que ainda estão para nascer” 
Krauss é mais assertiva "Não 

queriamos fazer uma repeti- 
ção. Quisemos que 0 segundo 
disco tivesse sua própria identt- 
dade, Mas não cera como se esti- 
vessemos começando do serao” 
Uma turnê pelos Estados 

Unidos e pela Inglaterra es- 
tá sendo planejada, E possi- 
vel que ela chegue ao Brasil? 

“Eu acho que nos diverti- 
riamos muito ai, diz Plant, 
“Teriamos que tocar em lu- 
gares adequados a esse tipo 
de música, O que seria fan- 
tástico, porque 'a galera” [diz 
em português) é muito forte 
ai. Mas antes temos que ten- 
tar reduzir a quantidade de 
doença potencial. Então não 
podemos sair circulando. 

E, se isso acontecer, os fásde 
Led Zeppelin não sairão de ou- 
vidos abanando. Na tumêé de 
“Raising Sand”, a dupla cantou 
clássicos da banda. “Sim, se Ali- 
son quiser, eu farei”, diz Plant. 
“Ela faz um ótimo trabalho” 

Raise the Roof 
dmistas: Robert Plante álson hrauss. 

Gravadora: Rhino Entertainment. 

Disponivel nas plataformas digitais 
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Passatempo perdido 
Minha infância tem gosto de gordura vegetal hidrogenada 

Gregorio Duvivier 
E apar eesceitos Também é um dos criedaces do portal de humor Pasta dos Findo 

Um dos problemas de se ter cres- 
cido nos anos 1990 é quendo há 
qualquer glamour no nosso sau 
dosismo. Proust se lembra da 
sua infância co comer uma ma 

deleine —sso é 0 que dizem, que 
eu nunca “Em Busca do Tem 
po Perdido? e nem vou ler por 
que já deram um spoiler Sim, 
ao final, parece que cle não em 
contra o tal do tempo perdido, 
O fato é que passei por uma 

experiência igualzinho à de 

Proust, com sua madeleine: 

comi uma iguaria que me pro- 

[bom, Ricardo Araujo Pereira | EG. Bia Braune [TER Manteta Cantuária | Qua Gregorio Duvivrer | Qua. Flávia Boggia | sex Renato Terra | sa jose Simão 

E HOJE 
EM CASA 

Tony Goes 
tompponsuol cam be 

Série documental 
investiga história 
de criminoso de 
guerra dos EUA 

O Limite 
Apple TV +, 16 anos 

Em 2c18, Eddie Gallagher foi 
denunciado por seu próprio 
pelotão da Marinha america- 
na por ter matado um priso- 
neiro de apenas 15 anos e de- 
pois ess 1 para fotos com o 
cadáver Esta minissérie em 
quatro episódios mitiiaço a 
as denúncias e acompanha 
o julgamento de Gallagher. 

Oasis Knebworth 1996 
Parar áunt+, 12 anos 

Nas noites de 10 eu de apos- 
to de 1996, a banda Oasis 
tocou para cerca de 250 mil 
fãs no festival britânico de 
Knebworth. O documentário 
de Jake Scott traz momentos 
dos shows, cenas de bastido- 
res e depoimentos de lãs. 

Gavião Arqueiro 
Disney* id anos 

O ator Jeremy Renner traz pa: 
rãa TVo herói da Marvel que 
já encamouno cinema. Nesta 
minissérie, ele treina sua no- 
vo assistente, vivida por Hai- 
lee Steinfeld, Dois dos seis epi- 
sódios já estão disponíveis, 

The Club 
Netflix, LA arts 

Na Istambul da década de 
1950, uma mulher sai da pri- 
são e procura a filha adoles- 
cente, que foi criada mum or 
fanato. Ela também consegue 
emprego emuma boate. Série 
turca exclusiva da plataforma. 

Ex isto 

Curia! Z2h25 14 anús 

Inspirado no livro “Catatau”, 
de Paulo Leminski, o filme 
de Cao Guimarães imagina 
o que aconteceria se René 
Descartes tivesse vindo 
ao Brasil com Maurício de 
Nassau, O ator João Miguel 
interpreta o flósolo francês. 

Cine Sinistro 

vouTube do Space Brasi grátis 

Depisódio "A Meia Noite Trau- 
matizarei Seu Elenco!” traz 
josé Mojica Marins, o Zé do 
Caixão, morto no ano passa- 
do, contando histórias de sua 
carreira e curiosidades sobre 
seus filmes. Esta websérie de- 
dicada aos bastidores do ci- 
nema de terror é produzida 
pelo canal Space, da TV papa. 

Modus Operandi 
Eloboplay práiis 

Apresentado por Carol Mo- 
reira e Mabê Bonafé, o pod 
cast brasileiro mais ouvi- 
do na categoria crime e sus- 
pense passa a integrar O ca- 
tálogo da plataforma. Um 
novo episódio toda quinta. 

porcionou umo volta à mais 
tenra infância, emeus olhos se 
encheram de lógrimos. Infeliz- 
mente se tratava de um bolinho 
Ara Maria subor baunilho, Al 
gun dos seus ingredientes me 
teletronsportou direto pro uno 
de 1994, € me pergunto se foto 
proplonoto de cálcio, o ácido 
sórbico ou o acidulante úcido 
cítrico, De repente eu estava 
no pácio da escola, tomando 

um pescotupa, abrindo & me 

rendeira escondido —e encon- 
trando ali, todo amarfanhado, 

QUADRINHOS 

Piratas do Tietê Laerte 

o consolo pra minho solidão. 
Minha infância tem gosto de 

açúcar invertido com notas de 
tutti frutti e retrogosto de qci- 
dulante ácilo cítrico. Ás cores 
da minho infância são o ama: 
relo-Cheetos, 0 luranja-Funta, 
o roxo Grapette. Não há cheiro 
que me transporte pros meus 
seis anos com mais rapidez do 
que o aroma idêntico du na- 
tural de morango —em na 
da idêntico, vale assinalar, ao 

aroma natural de morango. 
Preferiu mil vezes que me lem 

brasse do minha avó ao sentiro 
cheiro de um forno a lenha, mas 
o que traz minha avó de volto à 
vida o sabor de uma Amandi- 
ta, muis especificamente a tex- 
tura oleosa que deixava na bo- 
co depois de deglutida, e que 
também atende pelo nome de 
gordura vegetal hidrogenada. 
Lá em casa não entrava 

Ameundita, considerada uma 
“porcaria” —go contrário de 
nuggetse lasanha Sadia, é nun 
co vou entender os critérios 
Minha uvó não tinha essa fres- 
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Cura com porca ri — Sud cusa 

er o paraiso da Amandita, do 
biscoito maltado da vaquinha 
e do quase extinto Chocolicia 
— gg mero lembrança da polu 
vra “chocolicia"acuba deume 
decer meus olhos, Gostava és- 
pecialmente do raro, porque 
muito caro, Chócooktes. Lem- 
bro de pensar: quando cres- 
cer quero ser rico, pro ter uma 
despensa cheia de Chocookies. 

Cresci, eminha despensa só 
tem abacates, cofé e chocola- 
te amargo. Crescer é se tor 
nar aquilo que você mais des- 
preza. Minha criança interior 
passaria fome em minha casa, 
Mas q vantagem de se ter ti- 

do uma infância industrializa 
da está na facilidade em encon 
trar sua múquina de tempo — 
ela está ali, à sua espera, na 

estante do supermercado mais 
próximo de você. 

SUDOKU 
becta artbr/tsp 

ilustrada 

Cxtarera Gesso) 

O Sudolas é um tipo de desafio 
túgico com delgem europr a é 
aprimorado pelos ELA o pela 
rapãe du negra ho dbrephes 
D jogador dim profrches O 
quadrado mae que eutd di 
saido aim mes grid, Cm mo 
sem Logus Cela um, de feira 
que Lô du eupaçõã em 
branco contenham euimérda 

de a Ds algartimás não 

poder se PE pétr ta mEsimas 
otuma, linha ou prod 

CRUZADAS 

HORIZONTAIS 

“Laranja Mecânica” 

VERTICAIS 

de uma garrafa de caci 

= 
E 

o o Ico Mac. 

| a ii a 

sc liiiosm 

4 Ri a a 

1. Castigo por um crime / Para onde vai quem sobe 2. Neso 
(geralmente de ordem lógica) / Corte de ramos 3. Empresa 
publicadora de livros e revistas 4. Quebrar irá barcarrota / 
Terra rata! 5. Isabel Fillardis, atriz / (Pop.) Padaria 6. Lirha 
de demarcação / O puro, em quimica 1.0 que torna uma 
pessõa digna de louvor estima, recompensa 8.0 dramaturgo 
rômeno Eugére (1909-1904) do teatro do absurdo 9. Ele- 
gáncia exagerada 10, Floresta / O ator Ramos TI.A tenista 
Haddad, uma das melhores do país / Amplo espaçoso ancho 
12, Eddie Murphy ator norte-americano / Andar em volta 
de 1), Ato de repercutir ecoar / Stanley Kubrick, cineasta de 

1, O rosto visto de lado / Passar a lingua sobre 2,00 em 
espanhol / Que tem ligação / Bebida alucirógena de plantas 
da Amazónia 1 O sambista Rosa (1910-1937) / [Gir] Metade 

a 4, Substância quimica, Incolor, 
muito usada como analg úlco e antipirético / Às iniciais do 
ator Santoro, de “Abril Despedaçado” 5, Municipio histórica 
gaúcho, na região de Serras de Sudeste / Viagem de teco- 
teco 6. (Matem,) Simbolo de cotangente / Malguisto 7. Em 
religião, qualquer imagem usada como objeto de adoração 
| Passagem de fluidos por membrana porasa B. (Pop) 
Maracanã (As faturas enviadas ao usuario por fornecimerto 
de eletricidade agua, telefone etc. 9. A atriz carioca Tais / 
(Nova) A cidade mais populosa dos EUA. 

1 + É! 4 [] bi | E] 

NADA 'Dlresy" 'SEJUDO “EJRIEM “E aSOluso 
“DOp| E 'DpEISatad “JOD TG DON “UTEIA 5 "SE EUDUICIO PE 

DIB ROM E Blue uapy ST JEgureT qjiea LS IRONIA 
“45 DOssaM "EL JESpoM WS "TLDSEA E gp Áuos “EJem OL Du 

“SU DPM E COSBLO "E Oh UR LN SUIT 9 EJOpEd 4/5 127 
EA fp EIDgIPa E Epog CE T'Em ELad LSPLNOZ HOH 



Ca QUARTA-FEIRA, 24 DE NOVEMBRO DE 2021 

Nustrada 

Br dré Sisfamiry 

O gato, o filhinho, a cueca pendurada 
Nas reuniões do Zoom, a graça esta quando o mundo real se apresenta 

ar aj 
PRAITLETO 

11 
à LD ELTHT O 

Autor dos romances dantándo com Mein e Motarmo, É mesine dem mor otoga pela USE 

Meu caso não é dos mais exi 

gerados, mas conheço pesso- 

as que acuham passando o 
dia inteiro em reuniões pelo 
Zoom. Pode ser muito estres- 

sunte claro, Mesmo ussim, hú 
pontos positivos no sistema 
Nem foto da possibilida- 

de de fuzer outras coisas en- 
quanto a reunião se proton- 

ga. Sempre dá paro ter um 
celulorzinho no colo. E tam- 

bém não é impossivel desligar 

Ucdmera em situações estro 

tégicos, enquanto conferimos 

um emgil, encomendamos um 

tênis na loja online ou come- 

mos uma barro de cereais. 

Mesmo sem esses artifícios, 

por vezes encontro no Zoom 

oligo que me ajuda à vencer à 
chatice em que me meti. 

É um prazer, afinal de con- 
tas, suber como é o quarto, d 

ra Coutinho qua M 

TRADUÇÃO E ADAPTAÇÃO 
FABIO BRANDI TORRES E ISSER KORIK 

DIREÇÃO GERAL 

FOLHA 

ISSER KORIK = [A 

p— 

desconto 

CeIrtE 

FOLHA 
mnsiniaredo rim o 

Sulti Cb di ESCI torno dos juti tl 

cipantes, Os mais tímidos, vo- 

mo cu, seesforçaum para falar 

a partir de um fundo neutro, à 
mera parede branca ou a porta 
do armário embutido fechado 
Há casos intermediários — 

uma nesgqu de coma desar- 
rumado, umea poltrona late- 
ral onde se penduram cosa- 

cos, colças, ou, com sorte, cue- 
cos e sutiás. Já é alguma coisa 

sroeto Coelho | qui. Dtauíio Varella, Fernanda Torres [sex D 

para MJuem isbn de AUMENTA 

O sufelto fala, fala, e dá atris 

estu O CLEL LILI, Como Lim Pe- 

lúgio de Salvador Dali der 

retendo no criado-mudo. 

Mus ai convém avisar à pessoa, 

O clússico, Como se vê em 

roda entrevista de televisão, 

é que o fundo do Zoom seja 
uma parede de livros. 

É frustronte quando não po- 
demos eximinar, um por um, 

MINISTÉRIO DO TURISMO APRESENTA 

EE Lda Er piai pá 

CAS LA 

vs itens de coda biblioteca. Re 
conhecemos Os livres = Ei po 

“Notícias do Planalto” a série 
de Élio Gaspari sobre q dita- 
dura, o dicionário Houniss, 
as cem receitas do chef fulo- 

no de tal, q “História du Inte- 
ligência Brasileiro” de Wilsan 

Murtins. Mas eu queria mais. 
E hú os entrevistados que, pe- 

las costas, nado mais mostram 
ulém de lombadinhas de pu- 
blicações acadêmicas e gros- 
sas teses de doutorado em es- 
piral. Nem mesmo livros essa 
gente pode possuir! À vida um 

versitária é de talmodo inten 
| uia hrs roufro CSSE UA 

Não —o bom é quando te 
mos Lima PESO mutor do dell 

la, cm tapetes artesanais em 

cima do chão de lajotinhos, 

a junela dando para uma 

vegetação tropical, um aba- 
jur com trançado de palha... 

A pessoa faz o Zoom refugio 

da em alguma cosa de campo, 
longe dos riscos du pandemia, 
e distraios participantes do re 
unido com mais do que quatro 
paredes de um apartamento. 

Mas minha maior torcida é 
pelas intervenções fora de con 
trole. Alguém passa atrás do 
participante: quem será? Ele se 

vira; desligou o microfone, Fala 

qualquer coisa Contenho-me 

puro perguntar E JEM PE PEN dl, 

Li quié se possas LU que pusso É 

Quem passa? À resposta não 

é dificil:a realidade. O mundo 
real, Às pessoas reais, 
Muis reais cindoa quando são 

crianças pequenas. Ai é uma 
alegria, vale por cinco reum- 
des chatissimas O interlocu- 

tos o entrevistado, o especia- 
lista, alinham retrospectos, di- 

LEONARDO MIGGIORIN LETICIA TOMAZELLA LISANDRA CORTEZ EDUARDO LEÃO SÉRIO RUFINO 
| 

4 MEGERADOMADA 
UMA COMÉDIA DE 

WILLIAM SHAKESPEARE 

ES PÊRO DO 

Tunisia 

COMPREI 
ONLIME 

CADASTRE-SE EM NOSSO 

SITE E TENHA ACESSO À 

DESCONTOS EXCLUSIVOS 

TEATROF OLHA Cd RE Televendas 

DR FR REL) 

FOLHA DE S.PAULO + + é 

LEd] nús ItIs, planos E PrEVIADCA, 

sem saber que um duendezinho 
de dais andas pie PREF MAO CquRCE 

to, derruba a xicaro de café, rou 
ba um peso de papele— olha! — 
já subiu pelas pernos do pai ou 
dum e bogunçou o reunido. 
Nado melhor do que ver algo 

realmente importante interfe- 
rir naquele Zoom tão rotineiro. 
Há figurinhas mais discre- 

tas, que entram sem fazer bo- 
rulho: os gatos pulam pelas 
costs do Jolante, coem com 

as quatro patas em cima de 
documentos e relatórios, vo- 
aum do sofá até o uipete, so- 
hem nú poltrona é, cuidado! 
H dipEr LET dd CEC para Lrirs das 

costas da poltrona, de onde ne 
nhuma empregada doméstica 
irá recuperá-la no curto prazo 
Adeus, cuecas! Bom dia, qu 

to amarelo! Mas, que pena, 

já desoporeceu, Lá se foi ele 
pela porta; provavelmente 
está atrasado, tem de entrar 
em outra reunido 
Meu interlocutor conti- 

nua falando, nem percebeu o 
fantasma de pura vivacidade 
que acabou de cruzar a mi 
nha telé. O gato está submer 
so no silêncio de sua vida ins 

tintual; é um merquihador 
Misterioso, ju Ercirisato Mat 

mundo mais denso, menos 
quebradiço do que o nosso 

No Zoom, cody um de 
nós é vibração irregular de 
tótons e frágeis sinais de te- 
tefônia. Já o guto, o bebê, q 
cueca pendurado, o tapete, às 
livros —tudo isso tem outra 
pulsação, muis quente, feita 
de matéria real; coisa copaz 

de susto, imprevisto, encanto 
E surpresa, como a vida. 
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Uma ilustração da nave espacial Dart se aproximando de dois asteroides isknHoçkins APL /Steve Erbber/hasa 

Missão pioneira 
da Nasa é esforço 
para modificar 
rota de asteroide 
Iniciativa é considerada modesta em 

termos de custo, mas simboliza uma 

conquista para lidar com ameaças 

Salvador Nogueira 

são pauio A Nasa lança a pri- 
meira missão de demonstra- 
do da capacidade de desviar à 
rota de um asteroide. Chama- 
da de Dart, sigla inglesa para 
Teste de Redirecionamento de 
Asteroide Duplo, a iniciativa 
é relativamente modesta em 
custo (USS 724 milhões), mas 
ainda dssim histórica, 

Pare para pensar: huma- 
nos tentarão de forma pio 

neta dEITM instri 1] LIKE pri! dpi 

promover a defesa do plane 
ta contra um húlido celeste 
LJ LE Este em curso pti ud Lthr 

lidir conosco. Há 65 milhões 
de anos, às dinossauros não 
tiveram esse luxo, 

Para começar, vamos tirar 
da frente as teorias da cons- 
piração. Não, não hã, até on- 
de se taste, um asparAtoe ue 

do 

ro A] Pp put: 
dos matadores de « civiliza- 

(com ikm de diâmetro ou 
Hd mais de 95% mape- 

ada (são cerca de 950), é ne- 
ahum de seus membros traz 
pre ti Eis [1 Tdi VLS dezrras 

| Le Tita polo menos 

Contudo, os asteroides de 

meno! pt Te, COM 146 is 

tros ou mais, são uma popu 
lação bem mais numerosa e 
menos conhecida (estimam 
se que existam cerca de 25 mil 
deles, dos quais só conhece- 
mos 19%). E, embora sejam 

incapazes de extinguir a hu- 
manidade, podem causar es- 

locais consideráveis 
A Dart representa uma ten- 

tativa de lidar com o 
oferecido por esses o 
Sua tecnologia é à mais sim 
ples possivel: mudar a trajetó- 
ria de um asteroide colidindo 
com ele, método de deflesdo 

que os chentistas chamuum de 
“Impacto cirético 
Não tem bomba, não tem na- 

da, E só uma pancada em alta 
velocidade, com um acidente 
de tránsito cósmico, que leve o 
asteroide a sofrer uma mudan- 
ca develocidade. Alterando E- 
so, à órbita também se altera 
É ai o asteroide que hipoteti- 
camente ia bater com a gen- 
te de repente não bate mais. 
Como o nome diz, trata- 

se de um teste. É para ver se 
funciona. O alvo escolhido é 
um asteroide que facilitará à 
medição do efeito da missão, 
mas que não oferece qualquer 
perigo para a Lerra, agora ou 
depor da colisão com a Dart 

Trata-se do astro duplo Dijdi- 
mo (Didymos) e Dimorfo (Dik 
morphos). O primeiro, maio 

deles, tem 7ão metros, O se- 
gundo, menor, é uma lua-as- 
Ler Kite, com 160 metros, 

Partindo da Terra às qha 
desta quarta (pelo horário de 
Brasilia), a Dart tem um en- 
contromarcado com o Dimor- 
fo entre os dias 28 de seterm- 
bro e 1º de outubro de 2022. 
O impacto da espaçonave, se 
tudo der certo, deve alterar a 
velocidade orbital dele. Não é 
lá uma grande massa, pouco 
mais de meia tonelada, mas 
numa colisão a 5 km/s - ou 
21.600 km/h. 
Dimorto tem muito mais 

massa que a nave, de forma 
que, enquanto ela sera intei- 
ramente vaporizada pelo en- 
contro (abrindo apenas uma 
cratera nele), ele deve sofrer 
somente uma sutil mudança 
de rumo. Se o asteroide es- 
tivesse vagando sozinho em 

órbita do Sol, a mudança tal- 
vez fosse sutil demais para 
ser identificada rapidamente, 
Mas É aí que entra a vanta- 

gem de escolher um astro duo- 
plo.( den ieaagáid cod 
uma volta ao redor de Di 
em cerca des horas, quale 
mudança de trajetória fará 
uma alteração detectável no 
periodo orbital, que os astrô- 
nomos poderão medir usan- 
do telescópios em solo. 
A escolha da data do impac- 

to tem a ver cor iso — ele vai 
acontecer quandoa Terra es- 
tá perto de sua distância mi- 
nima de Didimo, cerca de m 
milhões de km, facilitando as 
observações, A última vez que 
houve uma proximidade tão 
grande foi em 2003, ea privd- 
ma, SÓ em 25262. 
Usasteroides também serão 

estudados pela própria sonda, 
rante sua aproximação, e é 
ssivel que um pequeno sa- 
te italiano (que viaja junto 

com ela) faça um registro do 
impacto em si. O LICIACube 
é da classe dos cubesats (tem 
o tamanho aproximado de 
uma caixa de qoxmêxicem) e 
e equipado com duas câme- 
ras para produzir as imagens 
do encontro, 

E então, se tudo correr bem, 
a Terra está de fato segura? 
Podemos esquecer de uma 
vez por todas da ameaça dos 
asteroides, contando que a 
Nasa está pronta para delen- 
der o pl; ? Como você 
deve ter desconhado, não é 
bem assim 

“A demonstração é muito 
importante, mas essa estra- 

50 será útil se tivermos 
3 bastante antecipado de 
futura colisão”, explica 

Cristóvão Jacques, astróno- 
mo do Observatório SONE- 
AR, em Oliveira (MG), e prin- 
cipal descobridor brasiheiro de 
as ien diles pri Rits A ferra, 

e Soirerioes LJLDE LUTA US 

terolde de até ums qo 
tros estiver em cota de coli- 

SU CUM pente ETTi UMAS 10, 15 

anos, daria tempo de prepa- 
raruma missão assim, imple- 
mentar é encontrar o objeto 
a tempo de alterar sua órhi- 
ta para que, com o passar do 
tempo, ele não atingisse o pla- 
neta. Mas se 0 aviso - de 

daria certo. 
Daiinchasive a importância 

do trabalho dos astrônomos 
em continuar identificando 
todos 05 membros dessa vas- 
ta popula e De etos po 

tencialmente ameaçadores 
à Terra, Quanto antes desco- 

brirmios RIO! asteroide, ETA = 

or a chance de podermos re- 
apro DOT JTiLAs (MES para EV ILAr 

o ig SE TO, 
, Claro, se o asteroide fe 

muito grande, daquela cate 
goria capaz de extinções em 
massa (como o que atingiu 
os dinossauros, que tinha al- 
go como uns 1º km), mesmo 
com um longo tempo de avi- 
su essa estratégia de simples- 
mente colidir uma nave com 
ele provavelmente seria inca- 
paz de redirecioná-o 

“Felizmente, essa população 
já estã quase toda descober- 
ta e sabemos que não ofere- 
ce perigo prio pat imo sécu- 
lo”, completa Jacques 
A missão Dart é gerenciada 

pelo APL (Laboratório de Fi- 
sica Aplicada) da Universida- 
de Johns Hopkins e será lan- 
cada por um foguete Falcon 
9, da SpaceX, em sua primei 
ra missão interplanetária a 
serviço da Nasa. 
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Tour de Bolsonaro ajuda instituto de Eduardo 
Filho do presidente aproveita ida do pai ao Oriente Médio para tentar internacionalizar sua instituição conservadora 

SAÍDA PELA DIREITA 

Fábio Zanini 

SÃO PAULO À recente viagem 
do presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) por paises do 
Golfo Pérsico tevecomo efei- 
to colateral um empurrãozi- 
nho no processo de interna- 
cionalização do instituto pre- 
sidido por seu filho Eduardo. 
Na esteira das visitas de Bol- 

sonaro a Emirados Árabes 
Unidos, Bahrein e Qatar, O 
Instituto Conservador Liberal 
(CL) aproveitou para conso- 

lidar acordos com entidades 
da região que haviam sido as- 
sinádos anteriormente. 

Um deles foi com o Emira- 
tes Policy Center (EPC), um 
think tank sediado em Abu 

Dhabi. Criado em 2013,0 EPC 
surgiu no contexto da Prima- 
vera Árabe, quando uma sé- 
rie de manifestações pela re- 
gro chegou a ameaçar derru- 
bar como um dominó diver 
sas ditaduras. 

“OD EPC foi estabelecido du- 
cante o tumulto da Primavera 
Arabe para estudar ameaças 
internas e externas à Estados- 
nação no região do Golfo eno 
mundo árabe de modo geral”, 
diz o site do instituto 
Eduardo Bolsonaro e o di- 

retorexecutivo do IOL, Ser 
gio Sant'Ana, participaram de 
um seminário do EPC, e de- 
pois assinaram um memoran- 
do de cooperação com a enti- 
dade, para troca de informa- 
ções e realização de eventos. 
Eduardo foi ão Oriente Médio 

na comitiva do pai, enquanto 
Sant'Ana custeou sua viagem. 
Embora seja formalmen- 

te independente, o instituto 
tem ligação politica estreita 
com os governantes dos Emi- 
rados Arabe. 
Outro contato ocorreu no 
Bahrein, onde o presidente Ja- 
ir Bolsonaro participou de um 
evento promovido pelo Cen- 
tro Global Rei Hamad Para à 
Coexistência Pacifica, essa sim 
uma entidade umbilicalmen- 
te ligada à monarquia do pe- 
queno pais do Golto. 

O centro dedica-se à promo- 
cão da tolerância religicsa no 
reino, governado de forma ab- 
solutista pela atual família re- 
al há sc anos, 
Criado no início do ano, o 

ICL tem à ambição de se tor 

Conselho de Etica arquiva processo 
contra Ricardo Barros no caso Covaxin 

PODER 
são pAyLO | VOL O Conselho 
de Ética da Câmara dos De- 
putados aprovou, nesta terça 
(23), 0 arquivamento de pro- 
cesso contra o deputado fe- 
deral Ricardo Rarros (PP-PR) 
no caso Covaxin, Foram 13 

votos a 6 a favor do lider do 
governo Bolsonaro. Assim, f- 
ca descartado qualquer tipo 
de punição ao parlamentar 

Os deputados disseram fal- 
tar “Justa causa” na ação so- 
bre s jtas na compra da 
vacina indiana. À represen- 
tação foi protocolada pelo 
PSOL após o deputado fede- 
ral Luis Miranda (DEM-DF) 
dizer, em depoimento à CPI 
da Covid, que Barros estava 
ligado ao caso. 
Segundo relato de Miran- 

da, o presidente Jair Bolso- 
naro (sem partido) teria dito 
que Barros queria fazer rolo 
no Ministério da Saúde. Bar- 
TOS, POr sua vez, nega partici- 
pação nas negociações envol- 
vendo a compra de vacinas. 

Olider do governo integra 
lista de sugestões de indicia 
mento feita pela comissão, 
O relatório recomendando 

o arquivamento já tinha sido 
apresentado, mas a votação 
havia sido adiada por pedido 
conjunto de vista dos depu- 
tados Hiran Gonçalves (PP- 
ERj e Ivan Valente (PSOL-SP). 
No mício do mês, o conse- 

lho também havia arquiva- 
dorepresentação aberta pe- 
lo PTE contra Miranda. 

Orelatório com a recomen- 
dação pelo arquivámento, 
elaborado por Gilberto Abra- 
mo (Republicanos-MG), foi 
aprovado por 13 votos a fa- 
vor e somente 1 contrário. 

A ação contra Miranda foi 
protocolada após as denún- 
cias sobre irregularidades na 
compra da Covaxin. 
Segundo o partido, Miran- 

da “aliou-se a pessoas e uti- 
lizou-se da periclitante cir- 
cunstância da pandemia 
mundial da Covid-1g a fim 
decriar uma narrativa como 

único objetivo de prejudicar 
o presidente da República”, 

Na tramitação do processo 
so Conselho, Abramo mudou 
de voto, Em 22 de setembro, 
eleleu parecer no qual defen- 
dia a admissibilidade da re- 
presentação contra Miranda, 
argumentando que o proces- 
so merecia prosperar para sa- 
nar“toda e qualquer divida”. 
No relatório, ele disse que, 

“sendo confirmadas as con- 
dutas contidas na represern- 
tação, vislumbro que o repre- 
sentado agiu, sim, de forma 
contrária ao que dispõe o Có- 
digo de Etica e decoro parla- 
mentar desta Casa”. 
Nesta quarta, porém, ele 

leyuma complementação de 
voto na qual citou um parecer 
da PGR (Procuradoria-Geral 
da República) dizendo que o 
parlamentar “munca fez con- 
siderações acerca de supos- 
ta prevaricação de Bolsona- 
ro" e “apenas relatou ao pre- 
sidente suassuspeitas sobre 
a aquisição da Covaxin”. 

O trabalho do 

ICL [Instituto 
Conservador 

Liberal] não se 
resume ao nosso 

país [Brasil|. 
Precisamos unir 

conservadores 

e defensores da 

liberdade de todo 

o mundo, pois 

nossa luta é global 

Sergio Sant'Ana 

diretor-executivo da CL 

nar o principal centro difusor 
de ideias da direita no Brasil. 
Seu modelo é a Fundação He- 
ritage americana, hoje uma 
das principais bases teóricas 
do Partido Republicano. 
Um dos pilares de sua atua- 

ção é a formação de uma rede 
global conservadora. 
Em setembro, o instituto or- 

ganizou a segunda edição bra- 
sileira da Cpac, conferência 
conservadora que anualmen- 
te reúne à direita dos EUA, 
No mesmo mês, SantAna 

encontrou-se em Lisboa com 
duas estrelas ascendentes da 
direita europeia: André Ventu- 
ra, do artido português Che- 
ga, e Santiago Abascal, do es- 
panhol Vive. Dois partidos, se- 
gundo disse Sant Ana na oca- 
siãão, que “lutam bravamente 

pelos mesmos valores e idei- 
as que defendemos no Brasil”. 

“O trabalho do ICL não se 
resume ao nosso pais. Preci- 
samos unir conservadores e 
defensores da liberdade de 
todo o mundo, pois nossa lu- 
ta é global, resumiu o diretor 
do instituto brasileiro. 
Também hã contatos com 

partidos e movimentos de 
direita em países como Ve- 
neguela, Colômbia, Arpenti- 
na e Chile. 
Novos contatos devem ocor 

rer em breve. Estreitar rela- 
ções com Hungria e Polônia, 
paises com governos conser- 
vadores que estão na agenda 
de visitas de Jair Bolsonaro 
para 2022, devem ser os pró- 
ximos objetivos do instituto 
presidido por seu filho. 

Primeira-dama se veste de Branca de Neve em evento 
Brasa Aprimeira-dama, Mi- 
chelle Bolsonaro, vestiu fan- 
tasia de Branca de Neve nesta 
terça (23) durante evento de 
Natalno Palácio da Alvorada. 

Ela publicou nas redes so- 
ciais as imagens do evento, 
chamado Natal Voluntário 
e promovido pelo programa 
Patria Voluntária. 

Sem fantasia, o presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido) 
também participou da ceri- 
múônia. Ele aparece ao lado 
de Michelle e de um homem 
vestido de Papai Noel, além 
de uma criança. 
A primeira-dama também 

publicou imagens de um gru- 
pode criançasacompanhan- 

doleitura de história e execu- 
cão de músicas no Alvorada. 
O ministro da Secretaria-Ge- 

ral da Presidência, Luiz Eduar 
do Ramos, publicou video en- 
tregando presente a uma cri- 
ança durante o evento. 
O ministro das Comunica- 

ções, Fabio Faria, também 
participou da cerimônia, 
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Motorista que atro 
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elou Marina Harkot 

precisa ser condenado com devido rigor 
Caso, exemplar da morosidade da Justiça, não pode também virar exemplo de impunidade 

OPINI a 
PINIAU 

Nabil Bonduki 
Profesor da Faculdade de Mrguitétura 

E Lrbanianto da LP fas celator do Flanô 
Chnetor é Secretário do Cultura de sho 

Pulo 

Nois Sute pt TETO MESES ie 

22,0 número de ciclistas que 
morreramnas ruas de São Pau- 
lo aumento 52% em relação 
a2c2c. Segundo a Associação 
Brasileira de Medicina de Trá- 
ego (Abramet), 13.718 ciclistas 
foram a óbito no trânsito bra- 
sfeiro na década passada. Des- 
tes, 60% foram por atropela- 
mento, COMO OCorreu com a 
cicloativista Marina Harkot. 
E por isso que o julgamento 

do microempresário José Ma- 
ria da Costa Júmor, que atro- 
pelou Marina na avenida Su- 
maré, na zona oeste de São 
gulo, não pode ser visto co- 
mo um caso isolado 

Não se trata da condenação 
de um criminoso qualquer, 
mas um coiso exemplar DMA 

de não pode prevalecer a im- 
punidade de motoristas que 
desprezam a vida de pedes- 
tres e ciclistas. 

josé Maria, 44, estava embn- 

agado e fugiu sem prestar so- 
corro, deixando a ciclista esta- 
telada no asfalto, como se não 
tivesse nada à ver com isso. 
Foi filmado a 93 km por hora 
logo após o acidente e, em se- 
guida, aparece sorrindo com 
a estudante Isabela Serafim, 
em cera captada pela câme- 
ra do elevador do seu edificio, 

Identificado, se apresentou 
a polícia dois dias depois. Em 
entrevista 4 Rede Globo, decla- 
rou que “não tinha noção do 
que tinha acontecido, de que 
alguém pudesse estar maáchu- 
cado, se eraum roubo, |...) Ti- 
nha mais pente lá, que tives- 
se até mais condições dé so- 
correr” É inacreditável tama- 
nha desfaçatez. 

José Maria afirmou à polícia 
quenão havia bebido, mas sua 
versão é conflitante coma de 

as 

A ciclista Marina Kohler Harkot aguas perscal 

Isabela e do outro ocupante 
do carro, o auxiliar do cartó- 
rio Guilherme Dias da Mota, 

Isabela disse que o atrope- 
lador havia bebido um uisque 
com energético, versão con- 
firmada por Guilherme, que 
disse ainda que ele já chegou 
alcoolizado ao bar onde se 
encontraram. Ambos confir 
maram que à carro transita- 
qa em alta velocidade, 

Felizmente, a Justiça aco- 
lheu, preliminarmente, a de- 
núncia do Ministério Público 
contra ele por homicídio qua 
lificado por dolo eventual, ou 
Ep, quando SE ASSUME DT in» 

code matar além dos crimes 
de fuga do local do acidente 
e a direção “com capacidade 
psicomotora alterada em ra- 
zão da influência de álcool”, 
Mas à morosidade e os me- 

andros da justiça é sobretu- 
do, os precedentes de impu- 
nidade em casos semelhan- 

tes mostram que é necessa- 
rio fcar alerta, 
O homicídio de Marina 

ocorreu há mais de um ano, 
periodo em que José Maria 
responde ão processo em fi 
berdade, embora proibido de 
dinigir e de ir a bares. Quem 
esta fiscalizando isso? 
Apenas nesta quarta-feira 

(24), ele e as testemunhas se- 
rão ouvidos pela juíza Marcve- 
la Raia de Sant Anna, na pri- 
meira audiência de instrução 
presencial sobre o caso. Isso 

seelendo arranjar um pretex 
to parta] ILHA elpicto CLCI. 

Depois da audiência, a jui 
za decidirá se há indícios su- 
ficientes de crime para que o 
caso seja considerado homici- 
dio doloso e seja levado a júri 
popular Nessa hipótese, sete 
jurados decidirão, no Tribu- 
nal do Júri, a responsabilida- 
de e a pena de Jose Maria. No 
caso de homicídio, a senten- 

Ciclistas prestam homenagem à Marina Harkot na avenida Paulista mastide Misstasero - E nov 20/Folhapress 

ca pode chegar 4 até qo anos 
de prisão. 
Espera-se que o homicídio 

de Marina não tenha o mesmo 
destino que teve o atropela- 
mento do administrador Vitor 
Gurman, um caso semelhan- 
te e exemplo de morosidade. 
Emaou, Giuirman, 24, Cámi- 

nhava na Vila Madalena, quan- 
do foi atropelado por uma 
Land Rover dirigido pela nu- 
tricionista Gabriela Guerrero 
Pereira que, depois de atingir 
8) COQRE, der rubi Hu tm prrst E 

e capotou, Submetido à uma 
cirurgia, ele foi a óbito 
Embora o Ministério Púlhi- 

co tenha concluido que a nu 
tricionista diripia sob efei- 
to de dlcool, a uma velocida- 
deentre 64 km/he yo km/h, 
quando o máximo permitido 
na via era de qo km/h, o Tri- 
bunal de Justiça de São Paulo 
decidiu, em 2017, que Gabrie- 
la não iria à júri popular pois 

[..J 
Se o julgamento 

do assassinato de 

Marina ocorrer em 

um Tribunal de Júri, 

como se espera, 

teremos uma boa 

oportunidade para, 
além de condenar 

um assassino, 

dar visibilidade 

à necessidade de 
colocar a segurança 
do trânsito como 

prioridade na política 

de mobilidade 
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a conduta dela foi reinterpre- 
tada como homicídio culpo- 
so (quando não há intenção 
de matar) 
Em março de 2021, dez anos 

depois do homicídio, à Justi- 
ça de São Paulo condenou a 
nutricionista a três anos de 
detenção, em regime aberto, 
pena substituida por presta- 
cão de serviços à comunida- 
de e multa de 20 salários mi- 
nimos (R$ 22 mil). 
Espera-se que à punição 

para o assassinato de Mari- 
na não leve o mesmo tempo é 
não tenha o mesmo destino, É 
por isso que seus familiares é 
Rpg Ra ta E Lari protesto FILA 

dia da audiência, chamando 
a atenção pará o caso, 
ComsÃanos, Marina defen- 

dia o direito à mobilidade ati- 
va, olhando em especial para 
a questão de gênero e a segu- 
rança das ciclistas. Enquar- 
to estudava “as bicicletas e as 
mulheres”, tema de seu mes- 
trado, lutava por políticas pú- 
blicas que alterassem a lógica 
e a cultura de mobilidade que 
privilegia o automóvel 

Jusé Maria é um triste exem- 
plo de um comportamento 
muito difundido entre os mo- 
toristas, em um modelo de ci- 
dade centrada no predomínio 
do automóvel é em uma cul: 
tura onde a bebida e a veloci- 
dade são expressões de poder 
Uma cultura que não aceita 

que “o maior deve sempre cui- 
dar do menor” ouseja, que 0 
carro deve respeitar o ciclista 
e o pedestre, como estabele- 
ce o Código de Trânsito Bra- 
siteiro. E quese opõe a alterar 
omodelo de mobilidade, para 
garantir mais espaço das ruas 
e avenida para a mobilidade 
ativa e o transporte coletivo. 
Em São Paulo, após a gestão 

Haddad priorizar à seguran- 
cano trânsito, com uma rede 
cicloviária e à redução da ve- 
locidade, olema “Acelera SP”, 
adotado pela gestão Doria em 
2017, deu uma sinalização ne- 
gativa para a sociedade, e a trm- 
plantação de ciclovias sofreu 
torte redução, 

Se o julgamento do assassi- 
nato de Marina ocorrer em um 
Tribunal de Júri, como se es- 
pera, teremos uma boa opor 
tunidade para, além de con- 
denar um assassino, dar visi 
bilidade à necessidade de co- 
locar a segurança do trânsito 
como prioridade na política 
de mobilidade. 
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Nova Lei Pelé prevê mudança 
no pagamento de jogadores 
Tambem é estudado usar dinheiro de apostas esportivas para aposentadoria 

ESPORTE 

José Matheus Santos 

RECIFE A comissão especial da 
Câmara dos Deputados qui 

analisa a atualização da Lei 
Pelé avalia mudanças em sé- 
A] projeto aque LAS titus ES 

normas perais do esporte no 
pais, A legislação, aprovada 
em 1998, poderá sofrer gran- 
des modificações, 

Entre os pontos previstos es- 
tão a inclusão de aposentado- 
riespecial para atletas olim- 
picos, a retirada do limite do 
direito de imagem dos atle- 
tas de futebol, a destinação 
de parte da arrecadação com 
apostas online para o espor 
te e a revisão de critérios pa- 
ra eleições de presidentes de 
confederações e federações 

As discussões sobre as pru 
danças devem ganhar força 
um dezembro e no início de 

ora ma Leda A atualiza io 

da Led Pelé é relatada pelo de- 
putado federal Felipe Carreras 
(PSR-PE), Aprimeira versão da 
lei foi criada em 998, quando 
Pelé era ministro do Esporte 
do povemo de Femando Hen- 
rique Cardoso (PSDB). 
O debate sobre a aposen- 

tadoória especial para atletas 
olimpicos ganhou força após 
as Obmpiadas de Tóguio, rea- 
lizados de julho a agosto des- 
teano. À Câmara avalia de on- 
de sairiam Os recursos para O 
beneficio especifico. O deba- 
te está entre a arrecadação de 
apostas online ou a criação de 

um fundo geral do esporte 
A principal articulação é pe 

la arrecadação de impostos 
das apostas online, que, em 
bora legalizadas no Brasil, não 
são regulamentadas e, assim, 
não pagam tributos, Um plano 
B é a criação de uma bolsa a 
ser paga pelo governo federal, 
“Temos como uma alternati- 

vaainclusão de uma categoria 
no Bolsa Atleta de forma per 
manente para aqueles quenos 
representaram nos jogos”, ahr- 
ma o deputado Felipe Carre- 
ras. O valor ainda não fúi de- 

Pelé na época em que era ministro do Esporte  sergolLima-2) out 87/Falhapres 

finido é a ideia é que os recur 
sos sejam usados para qualif- 
cação profisstonalapos a saída 
de atuação nas arenas, 
Sobre a regulamentação de 

apostasesportivas online, os 
parlamentares consideram 
que a tributação seria bené- 
fica com as cifras convertidas 
dO ESporte, 

“Destinar um percentual do 
arrecadado com essas apostas 
para o esporte é mais do que 
necessário e desejável, seme- 
lhante ao critério de distribu- 
ição das loterias ao esporte”, 
afirma Carreras, 

“Os jogos de apostas que 
envolvam qualquer modali 
dade esportiva terão que ter 
a validação do COB (Comité 
Olimpico do Brasil). Não sen 
do olímpica, da federação ou 
entidade que a represente: No 
caso do futebol, o aval para as 
apostas regulamentadas seria 
feito pela CBF (Confederação 
Brasileira de Futebol) 
As confederações de moda- 

lidades esportivas tambem 
estão na mira da Câmara dos 
Deputados. O principal toco 
é na eleição de dirigentes que 
comandam às organizações. 

Não pode 
a entidade 

desportiva tratar 
o desporto 

como algo sem 
limitações, regras 
ou princípios 

lodo Marcelo Neves 
advogado especialista 

em direito esportivo 

CHELSEA GOLEIA EM STAMFORD BRIDGE E AVANÇA ÀS DITAVAS DA CHAMPIONS LEAGUE 
A equipe inglesa, atual campeã do torneio, venceu a Juventus (ITA) por 4 a O nesta terça (23); Chalobah, Reece James (foto), Hudson-Odoi e Timo Werner anotaram os gols 

Os parlamentares querem 

LI Hi Ho vm ponto ELEM pra el Li 

da nova Lei Pelé para rever o 
peso de votos no critério das 
eleições dessas entidades, 

Para o relator da propos- 
ta na Câmara, não se trata de 
uma interferência do Legisla- 
tivo nas instituições esporti- 
vas, “pois O artigo 18-A da Lei 
Pelé não obriga estas institu- 
ições privadas [caso da CRF, 
que prefere não contar com 
verbas do governo para man- 
ter sua independencia] a segui- 
rem essas regras, mas estabe- 
lece que, para receber recur 
sos públicos, devem ter requi- 
sitos de governança estabele- 
cidos. De forma bem simples, 
t estuclo CLT pattri wcinador 

dessas entidades exipe algu: 
mas condições como em qual 
quer contrato de patrocinio” 
Na CBF, a Assembleia Geral 

da entidade alterou, em 2017,0 
peso dosvotos para eleição de 

presidente da casa, Às federa- 
cões têm peso 3, enquanto os 
clubes das Séries A e B têm 2 
erde peso, respectivamente. 
Em um cenário de todas 

as federações votarem umi- 
das em um único candidato 
e todos os clubes divergirem 
em prol de outro postulante, 
vence aquele que teve apoio 
das representações federati- 
vas estaduais 

Especialista em direito es 
portivo, o advogado João 
Marcelo Neves entende que 
a Constituição Federal prevé 
auboncinta para 4 ques a (os 

portiva, abrindo espaço para 
excessos em regulamentos e 
organização das entidades. Na 
visão do jurista, a autonomia 
das confederações é limitada. 
“Não pode a entidade des- 

portiva tratar o desporto co- 
mo algo sem limitações, re- 
gras ou principios tão somen- 
te com base nessa autonomia 
constituciinalmente elenca- 
da”, alega. “A regra posta [da 
CBF] pode violar o Principio 
da lsonomia, do dar pesos dis- 
tintos aos votos e dificultar a 
alternância de poder”, 
fambém está na mim dos 

parlamentares a mudança 
na forma como é gerido o ci- 
reito de imagem de jogado- 
res de futebol. Atualmente 
o beneficio é limitado a 40% 
do contrato de trabalho des- 
ses atletas, 
Na avaliação do relator, a 
edida pode dar Nexibilidade 

na pestão dos clubes e conse- 
quentemente uma remiunera- 
cão maior paraosatletas, Fe- 
lipe Carreras também acredi- 

e 
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ta que a retirada do teto per 
centual pode dar liberdade 
de negociação aos clubes é 
transparência sobre o direipo 

Para entidades representa- 
tivas dos atletas, a discussão 
precisa levar em conta o lado 
dos protagonistas do esporte. 

“A raiz da construção legisla- 
tiva sempre vem com um equi- 
voco. Sempre é como fazer pa- 
ramelhorar à condição para o 
clube e nunca para o atleta. Es- 
sa visão é problemática”, afur- 
ma Rinaldo Martorelh, presi- 
dente do Sindicato dos Atle- 
tas Profissionais de São Paulo 
e da Divisão Américas da Fe- 
deração Internacional de Fu- 
tebolistas Profissionais. 
A categoria delende que o 

atraso no pagamento dos di- 
reitos de imagem possa abri 
possibilidades para a rescisão 
do contrato de trabalho, 
“Quando o atraso vem, odis- 

curso dos clubes é que o con- 
trato de trabalho está em dia, 
que geralmente é 12% do total 
da remuneração. Dizem que 
o contrato de imagem é ou- 
tra coisa é não é, acrescenta. 
A minuta do texto também 

cita a aplicação da exigência 
de clube formador para to- 
dos e faz menção à tragédia 
ocorrida no Ninho do Urubu, 
do Flamengo, emsor no Rio 
de janeiro onde um uncErudto 

resultou na morte de dez ga- 
rotos e deiçou três feridos, 

Para o relator o objetivo é 

“garantir a integridade dos 
atletas e evitar eventuais tra- 

gédias como a ocorrida no ri- 
nho do Urubu”. 

O rascunho do projeto tam- 
bém preve dobrar a destina- 
ção de verbas das loterias pa- 
ra as secretarias estaduais do 
esporte de R$ 55 milhões, den- 
tro do R$1 bilhão enviado ao 
setor esportivo em geral, pa- 
ra R$ LO nú 
À atualização da legislação 

também impacta nos profis- 
sjonais de educação fisica, 
Pelo texto, haverá exclustvi- 

dade 1 pernas pura be a A TRA 

ser professor de educação f- 
sita, A comissão especial esti- 
ma que cerca de 30% dos que 
lecionam a disciplina não tém 
tormação na área, O cobegia- 
do ainda quer ampliar a carga 
horária da matéria para pelo 
menos três aulas por semana 
na educação básica. 
Até a votação do projeto, 

sem data definida, os deputa- 
dosvão realizar audiências pú- 
blicas para ouvir as partes cita- 
das no projeto, como atletas, 
clubes, dirigentes e ex-atletas. 

Harmah Mckae / Reuters 
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Halle Berry interpreta 
lutadora de MMA em 

estreia como diretora 
Para 'Ferida) ela treinou boxe, muay thai, judô, jiu-jitsu e 
redescobriu técnicas de capoeira que já havia aprendido 

F5 

Salamishah Tillet 

THE NEW roRk TIMES Halle Ber: 
ry passou a vida inteira hutan- 
do, de uma maneira ou de ou- 
tra. Seja por papéis cobiçados 
no cinema, seja em benefício 
de vitimas da violência do- 
Mmústica, CORTA ela mesma gm 

dia foi, seja contra à percep- 
ção de que sua beleza física a 
isenta de dificuldades. 
Mas ela sempre se viu como 

azarão, E apora, em seu pri- 
meiro Elme como diretora, foi 
para esse tipo de papel que se 
escalou. Em “Ferida” que es- 
treia na Netflix nesta quarta 
(24), Berry estrela como Jae- 

kie Justice, uma lutadora de 
MMA humilhada e desespe- 
rada por voltar aos combates. 

Foi seu papel fisicamente 
mais exigente: sos 55 anos, à 
atriz teve de se exercitar de 
quatro a seis horas diárias 
fim de aprender bose, muy 
tu, judo e jiu-jitsu, é para re- 
descobrir as técnicas de ca- 
poeira que ela aprendeu pa- 
ra “Mulher-Gato”, 
Depois ela passava o resto 

do dia cuidando de suas hun- 
ções como diretora: procu- 
rando locações em Newark, 
Nova Jersey: desenvolvendo 
um mteiro que originalmente 
era centrado emuma mulher 
branca, católica e de origens 
irnlandesas, de pouco mais de 
20 anos. Coreografando cenas 
de luta; e colaborando com 
seus colegas de elenco. 
No caso de justice, Berry es- 

táinterpretando uma das per 
sonagens mais complicadas 
de sua carreira: além de ser 
ex-campeã de MMA, Jackie é 
uma mãe negra de meia-ida- 
de, que tem dificuldades pa- 
ra tomar conta de seu filho, 
Manny (Danny Boyd Jr), um 

menino de seis anos à quem 
ela havia abandonado. 
“Eu compreendia quemera 

aquela personagem, Jackie 
justice, e de onde ela vinha”, 
disse Berry em conversa por 
video. Depois de esperar seis 
meses e aprovação de Bla- 
oe Lively (a primeira opção pa 
ra o papel principal), e de ou- 
virsua recusa ela batalhou pa- 
ra interpretar a personagem. 
“Ame! à personagem por 

que lutar é algo sobre o que 
sei muito, no plano pessoal e 
no plano de minha carreira. 
Compreendo o que é lutar, 
compreendo o que é não ser 
ouvida”, disse. “Compreendo 
ostraumas da vida que fazem 
com que alguém queira lutar, 
precise lutar, tenha de lutar”. 

Não só venceu aquele round 
e ficou com o papel, como a 
Netflix parece ter decido apos- 
tar em Berry, pagando mais 
de USS 20 milhões (cerca de 
R$ 105 milhões) pelo direito 
de exibir o filme, de acordo 
coma imprensa especializada. 

Nas palavras de Berry, “em 
tendo o que é ser marginal 
zada, como mulher negra, é 
aira, ressentimento medo e 
trustração que vêem de tudo 
isso. Se pudesse colocar to- 
das essas coisas no filme, to- 
das as cúisas que conheço tão 
hem, sabia que seria capaz de 
criar uma personagem não só 
real como capaz de ecoar em 
mulheres de raças diferentes”. 
Everdade que Jackie oferece 

uma narrativa de contrapon- 
to ao heroismo centrado nos 
homens da maioria dos filmes 
de boxe. Mas a ênfase do fil- 
me na maternidade também 
oferece a Berry oportunidade 
de fazer mais uma declaração: 
co arco de redenção de Jackie 
remodela ativamente as his- 
tórias de suás personagens 
mais conhecidas, bem como 

a de algumas de suas perso- 
nagens mais recentes em hil- 
mes menos assistidos. 
Mãe viciada em drogas: “O 

Destino de uma Vida”. Mãe de 
luto: “A Ultima Ceia”. Astro- 
nauta que engravida miste- 
POSAIMENTE É Eita pre salvar 

seu filho de espécie hibrica: 
asérie de TV “Extant” Garço 
nete transformada em vinga- 
dora depois que seu filho é se- 
questrado: “O Sequestro”, Mãe 
postiça de oito crianças du- 
rante 05 tumultos raciais em 
Los Angeles: “Kings: Los An- 
geles em Chamas”. 
A atriz começou nossa con- 

versa preocupada como horá- 
ro de mandar seus filhos para 
a escola, e explicou mais tar 
de que Jackie “faz o impensá- 
vel, que é deixar seu filho sem 
motivo, mas emocionalmente 
era incapaz de ficar e ser mãe” 

Esse ato acompanha Les 

e do ringue, e chega a lazé- 
la perder uma disputa de ti- 
tuto quando pede para dei- 
xar à jaula, Na explicação de 
Berry, Jackie estava se sentin- 
do tão ferida que “o medo ea 
culpa a tomaram em sua Ju- 
ta seguinte, e ela não supor 
tou. Não conseguiu encarar” 
Afim de se preparar para 0 

papel, Berry não só assistiu a 
lutas como conversou com hu- 
tadoras de MMA. “DO que vou 
dizer não se aplica a todas elas, 
mas minha pesquisa me ensi- 
nou que às homens e as mu- 
lheres lutam por motivos mui- 
to diferentes”, afirmou Berry. 
“Multas vezes, os homens 

ham como carreira, ou para 
tomar conta de suas familias, 
sustentar acasá, deixar a po- 
breza para trás, Já as mulhe- 
res muitas vezes lutam para 
TECUpErar sua voz. Acrescen- 
tou que “porque muitas delas 
sofreram abusos, de diversas 
maneiras, em seus anos mais 

Atriz e diretora em cena de Ferida 

jovens, lutar se tornou a úni- 
ca forma de reconquistar seu 
senso de dignidade, poder e 
segurança no mundo” 
Quando perguntei a Berry 

se sua decisão de dirigir era 
parte de gd nacia para gal 
nhar controle sobre a forma 
ela qual é apresentada na te 
a, em lugar de ter de se sujei- 
tar aos caprichos de umseto! 
que relegava as mulheres de 
meia-idade, especialmente as 
mulheres negras, a papéis co- 
adjuvantes, ela fez uma pausa 
Perguntei se precisava de 

tempo para pensar sobre as 
reviravoltas de uma carreira 
que a levou a ser tanto a pri- 
meira atriz negra a conquistar 
um Oscar como melhor atriz 
(por"A Ultima Ceia”, em 20066) 
quanto à receber um Razze 
como pior atriz (por "Mulher 
Gato”, em 2004). 
“Todos somos programados 

aver determinadas versões de 
quem soros, mas não propra- 
mados por nús mesmos”, dis 
se. “É desse senso de podes 
que estou falando, Sinto-me 

Lutar é algo sobre 
o que sei muito, 
no plano pessoal e 
de minha carreira. 
Compreendo o que 
é lutar, compreendo 

o que é não ser 
ouvida. Compreendo 
os traumas da vida 
que fazem com 
que alguém queira 

lutar, precise lutar, 

tenha de lutar 

Devulgação 

poderosa só por poder fazer à 
que faço, e colocar minha voz 
no mundo de alguma manei- 
ra, e expor minhas sensibili- 
dades como mulher negra” 
Duas cenas do filme se desta- 
cam porque nelas Berry não só 
referencia seus filmes anteri- 
Ores COM PEVISA É lar ATE 

o olhar masculino tradiciona! 
Uma discussão entre Jau 

kie e seu parceiro é empresá- 
do Desi (Adan Canto) os leva 
a fazer sexo, e a intensidade da 
cena me lembram do momen- 
to em que 0 personagem de- 
la em “A Última Ceia” Leticia 
Musgrove, e Hank Grotowski 
(Billy Bob Thornton) se enga- 
jam em uma forma igualmen- 
te desesperada e violenta de 
conexão. Em "Ferida a cerá 
não tem posição tão decisi- 
va no filme, e é cortada pela 
porção da história que trata 
do retorno do filho de Jackie 
Mais tarde, podemos corn 

ruoastar o encontro entre far- 

te e Desiao contato mais ca- 

ninhoso entev ela é sua nova 
treinadora, Bobbi “Buddha- 
kan” Berroa (Sheila Atim). 
Berry não só instrui à câme- 
Ta a se deter nas carícias tro- 
cadas pelas duas como mos- 
tra que à paixão é catártica e 
momento de cura paraambas. 

Para personificar as meta- 
maorfoses de Jackie, Berry se 
transformou. Os olhos dela 
viviam inchados, seus láhios 
sangrando, vestia calças largas 
e sem uma gota de glamour 
Quando disse a Berry quea 

aparência de sua personagem 
me lembrava à Brad Pití des- 
figurado no final de “Clube da 
Luta”, ela reagiu vigorosamen- 
te, e percebi que meuolhar ti- 
nha sido distorcido por idel- 
as preconcebidas sobre ela e 
sua carreira. Ela queria inter 
pretar Jackie porque via par 
tes de si mesma na história, 

bem como um reflexo de sua 
huta por mais. 

“Essa é outra batalha que 
travel por toda a vida: a de 
que, porque tenho determi- 
nada aparência, fui poupada 
de todas as dificuldades, Pas- 
sei por perdas, dores e muito 
solrimento, Sotri abusa NI 

da toda” relembrou, em refe- 
rência a, entre outras coisas, 

violência doméstica em rela- 
cionsmentos, “Fico realmen- 
te frustrada quando pessoas 
pensam que, porque tenho 
uma certa aparência, não pas- 
sei por experiências desse ti- 
po na vida real, porque passei 
por muitas delas” 
Acrescentou que “isso não 

me livrou de qualquer sofri- 
mento, dor, momento de tris- 
teza ou de medo, pode acredi- 
tar”. Atim disse acreditar que 
“a rica experiência de Halle co- 
mo atriz foi instrumental em 
alinten Er seus mistos COM 

diretora”, Mas Atim acrescen- 
tou que a experiência dela “so- 
bre como cortar uma história 
era igualmente importante” 

O resultado é um retrato da 
terminilidade negra expansivo 
e enriquecedor. “Não vi uma 
mulher negra retratada des- 
sa maneira em um filme”, dis- 
se Berry. “E sou de Cleveland, 
Ohio. Sou o sal da terra. É um 
mundo que conheço e é ntrin- 
seco a quem eu sou”. 
Um Atme pelo qual valia hu- 

tar. “Se pretendo contar uma 
história, quero fazê-lo de um 
ponto de vista que conheça”, 
disse. “Achei que essa erauma 
útima maneira de começar” 
Timiução de Paulo Miglazei 

Ferida 
Bruised. Elá Reno Unado, 202€. 
Dir: Halle Berry Com: Halle Berry 
Stephen Mekirley Henderson e 
Sharrier Anderson 128 mn. 1 anos, 
Estreana hetfla nesta quarta (24) 
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Milton Santos analisou racismo no Brasil 
Devido a erro na edição do último dia 19, Folha republica texto do geógrafo, colunista do jornal em 1999 e 2000 

FOLHA,100 
COLUNAS ETERNAS 

sÃopauLo O gedgrafo eprofes- 
sor universitário baiano Mil- 
ton Santos (1926-2001) fóium 
dos grandes pensadores bra- 
sileiros do século 22 
Doutor em geografia pela 

Universidade de Strasbourg, 
na Prançã, sus obra se desta- 
ca por ligar, de modo original, 
a geografia a Outros campos 
de conhecimento, como so 
clologia, economia e política, 

Autor de livros que se torna- 
ram obras de referência, como 
"Poruma Outra Globalização” 
(2000), ele recebeuemigos o 
Vautrin Lud, um dos mais re- 
levantes prêmios internacio- 
nais no campo da geografia. 
Santos foi colunista da Fo- 

lha nos anos de 1999 é 2000. 
Escrevia uma vez por mês nó 
Mais! caderno de cultura lan- 
cado em 1994e substituido pe- 
la ustrissima em 2015, 
No artigo "Ser Negro no Bra- 

siHoje, de 7 de maio de 2000, 
ele demonstrava como uma 
ética enviesada da sociedade 
impede o real enfrentamento 
do rmicismo no país, 

Esse artigo foi republicado 
no último dia 29 (sexta) como 

parte dos textos dedicados ao 
Dia da Consciência Negra. Na 
versão impressa, houve um er 
ro de edição no trecho sobre 
os sociólogos Florestan Fer 
nandes e Octavio lanni. Devi- 
do a essa falha, o texto é pu- 
blicado novamente a seguir, 
desta vez na integra. 

Na versão online, o artigo 
de Milton Santos está correto. 

Milton Santos 

Há uma frequente indaga- 
ção sobre como é ser negro 
em outros lugares, forma de 
perguntar se isso é diferente 
de ser negro no Brasil 

As peripécias da vida leva- 
ram-nos a viver em quatro 
continentes, Europa, Améri- 
cas, África e Ásia, seja como 
quase transeunte, isto é, con- 
ferencista seja como orador, 
na qualidade de professor e 
pesquisador. 
Desse modo, tivemos a ex- 

periência de ser negro em di- 
versos paises e de constatar al- 
gumas das manifestações dos 
choques culturais correspon- 
dentes, Cada uma dessas vi 
vências foi diferente de qual 
quer outra, e todas elas di- 
versas da própria experién- 
cia brasileira, As realidades 
não são as mesmas. 

Aqui, o fato de que o traha- 
lho do negro tenha sido, des- 
de os inícios da história eco- 
nômica, essencial a manuten- 
cão do bem-estar das classes 
dominantes deu-lhe um papel 
central na gestação e perpe- 
tuação de uma ética conser 
vadora e que não é igualitária. 
Os interesses cristalizados 

produziram convicções escra- 
vocratas arraigadas e man- 
têm estereótipos que ultra: 
as sam às limites do simbó- 
jeoe têm incidência sobre os 
demais aspectos das relações 
sociais, Por isso, talvez ironi- 
camente, à ascensão, por me- 
nor que seja, dos negros na 
escala social sempre deu lu- 
gar à expressões veladas ou 
ostensivas de ressentimen- 
tos —paradoxalmente con- 
tra as vitimas. 
Ao mesmo tempo, a opini- 

ão pública foi, por cinco sécu- 
los, treinada para desdenhar 
e mesmo não tolerar mani- 
estações de inconformidade, 
vistas como um injustificável 
complexo de inferioridade, já 
que o Brasil, segundo à dou- 
trina oficial, jamais acolhera 
nenhuma forma de discrimi- 
nação ou preconceito. 

500 anos de culpa 
Agora, chega O ano 2000 € à 
necessidade de celebrar con- 
juntamente a construção uni- 
tária da nação. Então éao me- 
nos preciso renovar o discur- 

so nacional racialista, Moral 
da história: 500 anos de cul- 
pa, 1ano de desculpa. 
Mas às desculpas vêm ape- 

nas de um ator histórico do 
jogo do poder, a Igreja Cató- 
lica! O próprio presidente da 
República [Fernando Henri- 
que Cardoso âquela altura] 
considera-se quitado porque 
nomeouwum bravo general ne- 
gro para à sua Casa Militar e 
uma notável mulher negra 
para a sua Casa Cultural, Ele 
se esqueceu de que falta no- 
mear todos às negros para a 
grande Casa Brasileira, 

Por enquanto, para o minis- 
tro da Educação, basta que 
continuem a frequentar as 
piores escolas e, para o mi- 
nistro da Justiça, é suficiente 
manter reservas Negras co- 
mo se criam reservas indige- 
nas. À questão não é tratada 
eticamente. 

Faltam muitas coisas para 
ultrapassar o palavrório re- 
tórico E 05 gestos cerimoni- 
ais, é alcançar uma ação po- 
lítica consequente, Ou os ne- 
gros deverão esperar mais ou- 
tro século para obter o direi- 
to à uma participação plena 
navida nacional? 
Que outras reflexões podem 

ser feitas, quando se aproxima 
o aniversário da abolição da 
escravatura, uma dessas da- 
tasnãs quais os negros brasi- 
leiros são autorizados a fazer, 
de forma pública, mas quase 
solitária, sua catarse anual? 

Hipocrisia permanente 
No caso do Brasil, amarca pre- 

dominante é a ambivalência 
com que a sociedade branca 
dominante reage, quando o 
tema é à existência, no país, 
de um problema negro, 

Esse equivoco pode Ser pu 

sumido no pensamento de 
autores como Florestan Fer 
nandes e Octavio lanmi, pa 
ra quem, entre nós, feio não 
é ter preconceito de cor, mas 
manitestá-lo. 

Desse modo, toda discussão 
ou enfrentamento do proble- 
ma torna-se uma situação es- 
corregadia, sobretudo quan- 
doo problema sociale moral 
é substituido por referências 
ao dicionário 

Veja-se O tempo política- 
mente jogado fora nas discus- 

L...] 
A chamada boa 
sociedade parece 
considerar que 
há um lugar 
predeterminado, 

lã em baixo, para 

os negros e assim 
tranquilamente se 
comporta, Logo, 

tanto é incômodo 
haver permanecido 
na base da pirâmide 
social quanto haver 
“subido na vida”. 
Pode-se dizer, como 

fazem os que se 
deliciam com jogos 
de palavras, que aqui 
não há racismo (à 

moda sul-africana 

ou americana) ou 

preconceito ou 

discriminação, mas 

não se pode esconder 
que há diferenças 
sociais e econômicas 
estruturais e 
seculares, para 

as quais não se 
buscam remédios 

ris, 
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sões semânticas sobre o que 
é preconceito, discriminação, 
FoACismo E que ari Hs, CUIFEI CS 

inevitáveis apelos à compara- 
ção com os norte-americanos 
& europeus. Às vezes, até pa- 
rece que o essencial é fugir à 
questão verdadeira: ser negro 
no Brasilo que é? 
Talvez seja esse um dos tra- 

ços marcantes dessa proble- 
mática: a hipocrisia perma- 
nente, resultado de uma or 
dem racial cuja definição é, 
desde a base, viciada. 

Ser negro no Brasil é fre- 
quentemente ser objeto de 
um olhar vesgo e ambiguo. 
Essa ambiguidade marca a 
convivência cotidiana, trllui 
sobre o debate acadêmico e 
o discurso individualmente 
repetido é, também, utiliza- 
do por governos, partidos e 
instituições. 

Tais refrões cansativos tor 
nam-se irritantes, sobretudo 
para os quenele se encontram 
como parte ativa, não apenas 
como testemunha. Há sempre 
o risco de cair na armadilha 
da emoção desbragada e não 
tratar do assunto de maneira 
adequada e sistêmica. 

Marcas visíveis 
Que fazer? Cremos que a dis- 
cussão desse problema pode- 
ria partir de três dados de ba- 
se: a vorporeidade, a indivi- 
dualidade e a cidadania. 
Acorporeidade implica da- 

dos objetivos, ainda que sua 
interpretação possa ser sub- 
jetiva; a individualidade in- 
clui dados subjetivos, ainda 
que possa ser discutida obje- 
tivamente. Coma verdadeira 

cidadania, cada qual é o igual 
de todos os outros é à força 
do individuo, seja ele quem 
for, iguala-se à força do Esta- 
do cu de outra qualquer for 
ma de poder; a cidadania de- 
fine-se teoricamente por fran- 
quias políticas, dequese pode 
efetivamente dispor, acima e 
além da corporeidade e da in- 
dividualidade, mas, na práti- 
ca brasileira, ela se exerce em 
função da posição relativa de 
cada um nã esfera social, 
Costuma-se dizer que uma 

diferença entreos EUA co Bra- 
sil é que lá existe uma linha de 
core agui não, Em simesma, 
essa distinção é pouco mais do 
que alegórica, pois não pode- 

mos aqui inventar essa famo- 
sa linha de cor, 
Mas a verdade é que, noca- 

so brasileiro, o corpo da pes 
soa também se impõe como 
uma marca visivel e é frequen- 
te privilegiar a aparência co- 
mo condição primeira de ob- 
jetivação e de julgamento, cri- 
ando uma linha demarcató- 
ria, que identifica e separa, 
a despeito das pretensões de 
individualidade e de cidada- 
nia do outro, 

Então, a própria subjetivi- 
dade ea dos demais esbarram 
no dado ostensivo da corpo- 
reidade cuja avaliação, no en- 
tanto, é preconceituosa. 
A individualidade é uma 

conquista demorada e sofri- 
da, formada de heranças é 
aquisições culturais, de atitu- 
des aprendidas e inventadas e 
de formas de agir e de reagir, 
uma construção que, ao mes- 
mo tempo, é social, emocio- 
nale intelectual, mas constitui 

[...] 
No caso do Brasil, a 

marca predominante 
é a ambivalência 

com que a sociedade 
branca dominante 

reage, quando o 
tema é a existência, 

no país, de um 
problema negro. 
Esse equivoco 
pode ser resumido 

no pensamento 
de autores como 
Florestan Fernandes 

e Octavio lanni, 

para quem, entre 

nós, feio não é ter 

preconceito de cor, 

mas manifestá-lo 

LJ 
Faltam muitas coisas 
para ultrapassar 

o palavrório 
retórico e os gestos 
cerimoniais, e 

alcançar uma ação 
política consequente 

um patrimônio privado, cujo 
valor intrinseco não muda a 
avaliação extrinseca, nem a 
valoração objetiva da pessoa, 
diante de outro olhar 

No Brasil, onde a cidadania 
é geralmente, mutilada, oca- 
so dosnegros é emblemático, 
Os interesses cristaliza- 

dos, que produziram convic- 
ques escrivocratas arraiga- 
das, mantém os estereótipos, 
que não ficam no limite do 
simbólico, incidindo sobre 
os demais aspectos cas rela- 
ções sociais, Na esfera públi- 
ca, o corpo acaba por ter um 
peso maior do que o espírito 
na formação da socialidade e 
da sociabilidade. 
Peço desculpas pela deri- 

va autobiográfica. Mas quan- 
tas vezes five, sobretudo nes- 
te ano de comemorações, de 
vigorosamente recusar à par- 
ticipação em atos públicos é 
programas de mídia ao sen- 
tir que o objetivo do produ- 
tor de eventos era à utiliza- 
ção do meu corpo como ne- 
gro — imagem tácil=— e não 
as minhas aquisições intelec- 
ruais, após uma vida longa É 
produtiva. 
Sem dúvida, o homem é 0 

seu corpo, a sua consciência, 
asua socialidade, à que inclui 
sua cidadania. Mas a conquis- 
tá, por cada um, da consciên- 
cia não suprime a realidade 
social de seu corpo nem lhe 
amplia a efetividade da ci- 
dadania. 

Talvez seja essa uma das ra- 
zões pelas quais, no Brasil, o 
debate sobre os negros é pri- 
sjoneiro de uma ética erviesa- 
da. É está séria mais uma ma- 
nitestação da ambiguidade a 
que jáncs referimos, cuja pri- 
meira consequência é esvazi- 
ar o debate de sua gravidade 
e de seu conteúdo nacional, 

Olhar enviesado 
Entrentar a questão seria, en- 
tão, em primeiro lugar, criar 
a possibilidade de reequaci- 
oná-la diante da opinião, e 
aqui entra o papel da escola 
e, também, certamente, mui- 
to mais, o papel frequente- 
mente negativo da mídia, 
conduzida a tudo transhor- 
mar em “Faits divers”, em lu- 
gar de aprofundar as análises, 
A coisa fica pior com a pre- 

ferência atual pelos chama- 
dos temas de comportamen- 
to, o que limita, ainda mais, 
o enfrentamento do tema 
no seu úmaço, 

E há também a displicên- 
cla deliberada dos governos 
e partidos, no geral desinte- 
ressados do problema, tra- 
tado muito mais em termos 
eleitorais que propriamente 
em termos políticos. Desse 
modo, o assunto é empurra- 
do para um amanhã que nun- 
cachega. 

Ser negro no Brasil é, pois, 
com lrequência, ser objeto de 
um olhar enviesado. A chama- 
da boa sociedade parece con- 
siderar que há um lugar pre- 
determinado, ki em baixo, pa- 
ra Os negros e assim trangui- 
lamente se comporta. Logo, 
tanto é incó modo haver per 
manecido na base da pirâmi- 
de social quanto haver “subi- 
do na vida” 
Pode-se dizer, como fazem 

os que se deliciam com jogos 
de palavras, que aqui não hã 
racismo (à moda sul-africana 
Du americana ou preconcei- 
to ou discriminação, mas não 
se pode esconder que ha di- 
ferenças sociais e econômi- 
cas estruturais e seculares, 
para as quais não se buscam 
remédios. 
A naturalidade com que 05 

responsáveis encaram tais si- 
tuações é indecente, mas rara- 
mente é adjetivada dessa ma- 
neira. Trata-se, na realidade, 
de uma forma do apartheid à 
brasileira, contra a qual é ur- 
gente reagir se realmente de- 
sejamos integrar a sociedade 
brasileira de modo que, num 
futuro próximo, ser negrono 
Brasil seja, também, ser ple- 
namente brasileiro no Brasil, 


